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Undofen Amorolfina lakier do paznokci leczniczy 50mg/ml,
2,5ml
 

Cena: 36,32 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g/ml

Opakowanie 2,5 ml (but.)

Postać lak.do pazn.lecz.

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Amorolfinum

Opis produktu
 

Opis produktu:

Co to jest lek Undofen Amorolfina i w jakim celu się go stosuje?

Undofen Amorolfina jest lekiem przeciwgrzybiczym w postaci lakieru do paznokci leczniczego, do stosowania miejscowego. Substancja
czynna leku – amorolfina, działa na różnego rodzaju grzyby wywołujące grzybice paznokci.
Wskazaniem do stosowania leku Undofen Amorolfina są grzybice paznokci wywołane przez dermatofity, drożdżaki i pleśnie oraz
ograniczone do dwóch paznokci oraz do górnych i bocznych części tych paznokci. Lek może być stosowany, gdy w wyniku grzybiczego
zakażenia płytki paznokciowej wystąpiła zmiana koloru płytki paznokcia (przebarwienia koloru białego, żółtego lub brązowego) lub
zgrubienie płytki.

Kiedy nie stosować leku Undofen Amorolfina:

-jeśli pacjent ma uczulenie na amorolfinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Undofen Amorolfina należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
-jeśli pacjent choruje na cukrzycę.
-jeśli pacjent jest leczony z powodu osłabienia układu immunologicznego.
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-jeśli u pacjenta występuje słabe krążenie krwi w rękach i stopach.
-jeśli paznokcie są ciężko uszkodzone lub zakażone.

Lek przeznaczony jest wyłącznie do nakładania na płytkę paznokcia. Należy unikać kontaktu lakieru do paznokci z oczami, uszami i
błonami śluzowymi (ust lub nosa). W razie kontaktu produktu z oczami lub uszami należy natychmiast przemyć je wodą i natychmiast
skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem. Lek łatwopalny. Przechowywać z dala od ognia. Należy używać
nieprzepuszczalne rękawice ochronne jeśli pacjent ma kontakt z rozpuszczalnikami, takie postępowanie ochroni nałożony lakier
leczniczy przez jego rozpuszczeniem.

Producent:

Perrigo

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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