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Pirolam, leczniczy lakier do paznokci, 80 mg/ g, 4 g
 

cena: 53,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Dawka 80 mg/ml

Opakowanie 4 gramy

Postać lakier

Producent MEDANA

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

cyklopiroksyna

Zastosowanie Grzybica

Opis produktu
 

W przypadku wątpliwości, przed zastosowaniem leku należy zwrócić się po poradę do lekarza.Aby zapobiec rozwojowi grzybicy paznokci
należy:

pilnować, aby dłonie i stopy zawsze były czyste i suche (osoby z nadmierną potliwością stóp powinny stosować zasypki wchłaniające
wilgoć oraz często zmieniać skarpety i buty),

dokładnie osuszać przestrzenie między palcami po każdym myciu stóp;

używać osobnego ręcznika (najlepiej jednorazowego) oraz korzystać tylko z osobistych przyborów do pielęgnacji paznokci (po każdym
użyciu należy je zdezynfekować lub używać jednorazowych);

obcinać prosto paznokcie;

w przypadku grzybicy stóp nosić zawsze czyste i suche skarpetki (najlepiej bawełniane) oraz przewiewne obuwie, a także wietrzyć buty
po każdym założeniu;

używać wyłącznie obuwia nie noszonego przez inne osoby;

nie chodzić boso w miejscach publicznych (np. baseny, sauny, ośrodki sportowe);

korzystać z usług pedicure tylko w sprawdzonych miejscach, gdzie narzędzia są odpowiednio dezynfekowane;

unikać skaleczeń skóry podczas samodzielnie wykonywanego pedicure;

unikać jakichkolwiek urazów płytki paznokciowej.
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Czynniki ryzyka wystąpienia grzybicy paznokci:

wiek powyżej 65 lat;

cukrzyca;

grzybica występująca w innym miejscu, np. skóra;

otyłość;

nadmierna potliwość;

zaburzenia krążenia w dłoniach i stopach;

zaburzenia odporności.

Wskazania

Grzybicze zakażenia paznokci. Produkt jest przeznaczony do leczenia łagodnych i umiarkowanych postaci grzybicy, obejmujących mniej
niż 50% powierzchni paznokcia maksymalnie 4 z 10 paznokci.

Substancja czynna: ciclopiroxum

Skład

Każdy gram lakieru zawiera

80 mg cyklopiroksu

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

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.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na paznokcie.Lek może być stosowany wyłącznie u dorosłych.Przed rozpoczęciem
stosowania leku Pirolam LakierPrzed rozpoczęciem leczenia należy zaopatrzyć się w:

preparat dezynfekujący na bazie alkoholu,

tekturowe pilniki jednorazowe do paznokci,

kosmetyczny zmywacz do paznokci.

Zaleca się, aby przed rozpoczęciem leczenia lekiem Pirolam Lakier usunąć możliwie jak największą część zmienionej chorobowo
powierzchni paznokcia za pomocą nożyczek, obcinacza lub pilnika do paznokci. Po kontakcie z chorymi paznokciami użyte narzędzia
należy zdezynfekować, a jednorazowe należy wyrzucić.

Sposób stosowania

Stopy bądź ręce umyć wodą z mydłem i dokładnie osuszyć (najlepiej jednorazowym ręcznikiem).

Za pomocą jednorazowego pilnika delikatnie opiłować wierzchnią warstwę płytki paznokciowej. Za każdym razem należy usuwać
możliwie najwięcej części chorego paznokcia.

Uwaga! Po użyciu pilnik należy wyrzucić!
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 Przetrzeć płytkę paznokciową wacikiem nasączonym preparatem dezynfekującym na bazie alkoholu.

Lakier należy nanieść równomiernie pędzelkiem na zmienioną chorobowo płytkę paznokciową i pozostawić do wyschnięcia.

Nie stosować na płytkę paznokciową produktów kosmetycznych (np. lakiery ozdobne, odżywki do paznokci) lub sztucznych paznokci.

Po użyciu lakier należy szczelnie zamknąć, aby zapobiec wysychaniu roztworu.Należy unikać rozlewania lakieru na gwint szyjki butelki,
aby zakrętka się nie przyklejała.

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.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pirolam Lakier należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

jeśli pacjent ma cukrzycę, zaburzenia krążenia w dłoniach i stopach,

jeśli pacjent ma osłabioną odporność spowodowaną zaburzeniami układu immunologicznego (np. zakażenia HIV, pacjenci po
transplantacji, pacjenci leczeni jednocześnie kortykosteroidami, pacjenci z nawracającym lub długotrwale utrzymującym się półpaścem
lub opryszczką);

jeśli płytka paznokciowa jest uszkodzona,

jeśli pacjent ma choroby skóry, np. łuszczycę lub inne przewlekłe choroby skóry;

jeśli pacjent ma zespół żółtych paznokci (zespół chorobowy objawiający się nadmiernym gromadzeniem się płynu w skórze i tkance
podskórnej, wolno rosnącymi, żółtymi paznokciami i przewlekłymi zaburzeniami oddychania).

Nie należy stosować leku Pirolam Lakier jeśli:

paznokcie są znacznie uszkodzone,

zmiany chorobowe obejmują więcej niż 50% powierzchni paznokcia i więcej niż 4 paznokcie,

zmiany są bardzo nasilone lub pojawiły się nowe zmiany na pozostałych paznokciach,

pojawiły się na skórze zmiany o charakterze rumieniowym, złuszczającym w okolicy zmienionych chorobowo paznokci.

W takich przypadkach należy zwrócić się do lekarza.

Stosować lek wyłącznie na paznokcie.Lek jest łatwopalny, stosować lek z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.Unikać kontaktu leku z
oczami i błonami śluzowymi. Jeśli lek dostanie się do oczu, nosa lub uszu należy natychmiast przemyć je wodą i skontaktować się z
lekarzem lub udać do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.Nie wdychać.Podczas leczenia nie należy stosować na płytkę
paznokciową produktów kosmetycznych (np. lakiery ozdobne, odżywki do paznokci) lub sztucznych paznokci.Jeśli wystąpią reakcje
uczuleniowe, należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

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.
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 Interakcje z innymi lekamiNależy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Brak danych na temat wzajemnego oddziaływania pomiędzy lekiem Pirolam
Lakier a innymi lekami.

Ciąża i laktacja

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania cyklopiroksu u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią.Lek Pirolam Lakier
w okresie ciąży i karmienia piersią można stosować tylko wtedy, gdy w opinii lekarza jest to bezwzględnie konieczne.Brak danych na
temat wpływu leku na płodność.

Zawartość

80 mg/ g, 4 g

Sposób przechowywania25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: MEDANA PHARMA

Pozwolenie: MZ 15279
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