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Pirolam lakier do paznokci leczniczy 80 mg/g 4 g
 

Cena: 57,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 4 g

Postać Płyny na skórę

Producent MEDANA PHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ciclopiroxum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Pirolam Lakier, lakier do paznokci leczniczy, jest lekiem przeciwgrzybiczym do stosowania miejscowego na paznokcie w przypadku
grzybicy paznokci. Zawarta w leku substancja czynna - cyklopiroks, przenika przez płytkę paznokcia i działa przeciwgrzybiczo na grzyby
powodujące grzybicę paznokci.
Pirolam Lakier, lakier do paznokci leczniczy, jest przeznaczony do leczenia łagodnych i umiarkowanych postaci grzybicy, obejmujących
mniej niż 50% powierzchni paznokcia i maksymalnie 4 z 10 paznokci.

Skład

Substancją czynną leku jest cyklopiroks.
Każdy gram lakieru zawiera substancję czynną 80mg cyklopiroksu.

Pozostałe składniki to: alkohol izopropylowy,polimer metoksyetenu z estrem monobutylowym kwasu 2- butenodiowego.

Dawkowanie
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na paznokcie. Lek może być stosowany wyłącznie u dorosłych
Zalecana dawka
Przez pierwszy miesiąc leczenia cienką warstwę lakieru należy nakładać na zmieniony chorobowo paznokieć co drugi dzień. Zapewnia
to nasycenie paznokcia substancją czynną. W drugim miesiącu leczenia stosowanie lakieru można ograniczyć do dwóch razy w
tygodniu, a od trzeciego miesiąca stosować raz w tygodniu.
W całym okresie leczenia należy: 

raz w tygodniu zmyć całą warstwę lakieru kosmetycznym zmywaczem do paznokci, aby zapewnić właściwe wnikanie substancji
czynnej
przed kolejnym nałożeniem lakieru opiłować jednorazowym pilnikiem płytkę paznokciową (po użyciu pilnik należy wyrzucić).

W przypadku uszkodzenia lub starcia warstwy lakieru w trakcie leczenia wystarczy polakierować
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odsłonięte miejsca.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Pirolam Lakier:

Jeśli pacjent ma uczulenie na cyklopiroks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
Leku nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wstęp
Lek Pirolam w postaci lakieru do paznokci przeznaczony jest do miejscowego stosowania leczniczego na paznokciach objętych
grzybicą. Jego substancją czynną jest cyklopiroks, wykazujący działanie przeciwgrzybicze w stosunku do grzybów przyczyniających się
do grzybicy paznokci. Lakier Pirolam może się sprawdzić w przypadku łagodnych oraz umiarkowanych postaci choroby, które obejmują
mniej niż 50% płytki paznokcia i jednocześnie mniej niż 4 paznokcie z 10.

Na co jest lakier Pirolam? Wskazaniem do stosowania leku jest infekcja grzybicza paznokci w stopniu łagodnym lub umiarkowanym.
Może się objawiać między innymi przebarwieniami paznokci, ich pogrubieniem lub zmatowieniem, a także łamliwością lub
rozwarstwianiem płytki paznokciowej. Lek przeznaczony jest do miejscowego stosowania – należy aplikować go na płytkę paznokci
osób dorosłych. Substancja czynna leku przenika płytkę paznokcia, wykazując działanie przeciwgrzybicze.

W opakowaniu znajdują się 4 g leczniczego lakieru do paznokci Pirolam. W 1 g lakieru znajduje się 80 mg cyklopiroksu, a także składniki
pomocnicze, czyli alkohol izopropylowy oraz polimer metoksyetenu z estrem monobutylowym kwasu 2-butenodiowego. Produkt należy
stosować zgodnie z zaleceniami, które znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania, chyba że lekarz zaleci inaczej. W pierwszym
miesiącu terapii zaleca się nanoszenie cienkiej warstwy lakieru na objęty procesem chorobowym paznokieć co drugi dzień, co pozwala
nasycić okolicę cyklopiroksem. W drugim miesiącu terapii należy natomiast stosować lek dwa razy w tygodniu, a w trzecim miesiącu
ograniczyć aplikację leku do jednej w tygodniu. Raz w każdym tygodniu należy zmyć warstwy lakieru zmywaczem do paznokci, a przed
nałożeniem nowej warstwy lakieru spiłować płytkę jednorazowym pilnikiem. Ważne, aby unikać kontaktu leku Pirolam z oczami, nosem,
uszami i błonami śluzowymi.

Terapia może być długotrwała, a czas jej trwania jest zależny od wielu czynników. Lek powinno się stosować nie krócej niż 3 miesiące w
przypadku grzybicy paznokci dłoni oraz nie krócej niż 6 miesięcy w przypadku leczenia grzybicy paznokci stóp.

Zwykle leczenie grzybicy na paznokciach dłoni trwa jednak 6 miesięcy, a grzybicy na paznokciach stóp nawet 12 miesięcy. Lecząc
grzybicę paznokci, a dodatkowo zapobiegając jej ponownemu pojawieniu się, należy również pilnować czystości i suchości dłoni i stóp,
unikać urazów płytki, nosić przewiewne obuwie i czyste skarpetki, a także stosować dodatkowe zasady prewencji opisane w ulotce.

Produkt może powodować pewne działania niepożądane. W nielicznych przypadkach u pacjentów dochodzi do miejscowego
podrażnienia skóry otaczającej paznokieć. Dojść może wówczas do pieczenia, zaczerwienienia, świądu, rumienia, łuszczenia lub
obrzęku. Pojawienie się skutków ubocznych lakieru na grzybicę paznokci Pirolam jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem lub
farmaceutą.

Przeciwwskazania Pirolam obejmują uczulenie na cyklopiroks lub jakikolwiek ze składników pomocniczych leku. Lek Pirolam na
paznokcie nie powinien być stosowany przez osoby poniżej 18. roku życia, ze znacznie uszkodzonymi paznokciami, a dodatkowo w
przypadku zaawansowanej grzybicy, która obejmuje więcej niż 50% paznokcia lub więcej niż 4 z 10 paznokci. Leku nie powinni również
stosować pacjenci, u których w okolicy paznokci występują zmiany o charakterze rumieniowym. Ze względu na brak danych
dotyczących bezpieczeństwa stosowania cyklopiroksu przez kobiety będące w ciąży lub karmiące piersią, stosowanie przez nie leku
Pirolam dopuszczalne jest jedynie na wyraźne zalecenie lekarza.

Lek należy chronić przed światłem i przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce. Produkt należy umieścić w temperaturze poniżej
25°C i jednocześnie w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Produktu Pirolam nie powinno się stosować, gdy upłynie termin
jego ważności. Nie powinno się jednak wyrzucać go wówczas do pojemnika na odpadki, czy też do kanalizacji. By wyrzucić lek w sposób
bezpieczny dla środowiska, warto skonsultować się wcześniej z farmaceutą.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. U nielicznych pacjentów
obserwowano miejscowe podrażnienie (pieczenie, świąd, rumień, obrzęk, zaczerwienienie i łuszczenie) po kontakcie leku Pirolam Lakier
ze skórą otaczającą paznokieć.

Informacje dodatkowe
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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