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DX2LEK 20 mg/ ml, płyn na skórę, 60 ml
 

Cena: 28,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 20 mg/ml

Opakowanie 60 ml

Postać płyn na skórę

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Minoxidilum

Opis produktu
 

Opis
DX2LEK, lek w postaci płynu do stosowania miejscowego na skórę głowy. Zawarta substancja czynna minoksydyl pobudza wzrost
włosów w łysieniu typu męskiego.

Wskazania
Leczenie łysienia typu męskiego (alopecia androgenetica) u mężczyzn i u kobiet w wieku od 18 do 65 lat.

Działanie
Pobudzenie wzrostu włosów w łysieniu typu męskiego.

Dawkowanie

Dorośli (w wieku od 18 do 65 lat): 1 ml leku należy nanosić kroplami na suchą skórę głowy za pomocą pompki 2 razy na dobę,
mniej więcej co 12 godzin, w miejscach wypadania włosów i lekko rozcierać opuszkami palców.
Nie należy miejsc tych trzeć ani suszyć.
Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

Skład
Substancją czynną leku jest minoksydyl w stężeniu 2%.1 ml płynu zawiera20 mg minoksydylu.
Pozostałe składniki to: etanol, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Uczulenie na minoksydyl lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
Ciąża i okres karmienia piersią,
Jeśli pacjent ma choroby skóry głowy, np. nasilone zmiany w łojotokowym zapaleniu skóry, łuszczycę, zakażenia owłosionej
skóry głowy, skórę głowy z objawami przerwania ciągłości naskórka,
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Choroba nadciśnienie tętnicze (leczone i nieleczone),
Poparzona skóra głowy słońcem,
Świeżo ogolona skóra głowy,
Pod opatrunkiem okluzyjnym,
Inne leki stosowane jednocześnie miejscowo na owłosioną skórę głowy,
Dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat) oraz u osoby w podeszłym wieku(powyżej 65 lat).

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci,
W temperaturze poniżej 25°C,
W opakowaniu zamkniętym, z dala od źródeł ognia,
Chronić od światła.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować więcej niż 2 ml leku na dobę.
Nie należy stosować leku na inne części ciała.
Nie powinno się myć włosów i głowy przed upływem 4 godzin po zastosowaniu leku.
Należy zaprzestać leczenia po roku, jeżeli niema widocznych rezultatów kuracji.
Nie należy zwiększać dawek ani częstości stosowania leku.
W przypadku zatkania się rurki dozownika przez wykrystalizowany lek można ją przemyć ciepłą, przegotowaną wodą.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, 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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