
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Piloxidil 2% rozt. 60 ml
 

Cena: 31,70 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 ml

Postać płyn do stos.na skórę

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Piloxidil to produkt leczniczy stosowany na skórę w przypadku nadmiernego wypadania i w celu pobudzenia wzrostu włosów. Jest
stosowany w łysieniu typu męskiego zarówno u mężczyzn jak i u kobiet.

Skład
Substancją czynną leku jest minoksydyl (Minoxidilum).

1ml leku zawiera 20mg minoksidylu.

Substancje pomocnicze: etanol, glikol propylenowy i woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się jak opisano poniżej.

Dorośli w wieku od 18 do 65 lat: Nanosić kroplami 1 ml leku (pięciokrotne naciśnięcie pompki) miejscowo na suchą skórę głowy 2 razy
na dobę, mniej więcej co 12 godzin, w miejscach wypadania włosów i lekko rozcierać opuszkami palców.

Miejsca aplikacji leku nie należy trzeć ani suszyć.
Należy dokładnie umyć ręce po zastosowaniu leku.
Nie powinno się myć włosów i głowy przed upływem 4 godzin po zastosowaniu leku.
Należy zaprzestać leczenia po roku, jeżeli nie ma widocznych rezultatów kuracji.
Nie należy zwiększać dawek ani częstości stosowania leku. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy
zwrócić się do lekarza.
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Działanie
Piloxidil zawiera substancję czynną minoksydyl, pobudzającą wzrost włosów w łysieniu typu męskiego. Zatrzymanie nadmiernego
wypadania włosów obserwuje się po około 8 tygodniach stosowania leku, natomiast pierwsze odrosty w postaci cienkich włosków
meszkowych występują po upływie 4 do 5 miesięcy leczenia. Zaprzestanie leczenia powoduje cofanie się efektu leczniczego w ciągu
kilku miesięcy.

Wskazania
Lek Piloxidil jest wskazany w leczeniu łysienia typu męskiego (alopecia androgenetica) u mężczyzn i u kobiet w wieku od 18 do 65 lat.
Piloxidil jest najbardziej skuteczny u ludzi młodszych we wczesnych fazach procesu łysienia. Lepsze wyniki leczenia uzyskuje się w
okolicy szczytu głowy niż w części czołowo-skroniowej.
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