HU

Használati útmutató

Tartalom
Naloc, 10 ml
ÖSSZETEVŐK:
Propilénglikol, karbamid, tejsav, nátrium-hidroxid
LEÍRÁS
A Naloc tiszta, színtelen folyadék. A körmön történő alkalmazást
megkönnyítő szilikon cseppentő feltéttel ellátott műanyag tubusban.
A Naloc tartósítószert és illatanyagot nem tartalmaz. Összetevői
biológiailag teljes mértékben lebomlanak.
JAVALLATOK
A Naloc elősegíti a gombás fertőzés vagy pikkelysömör miatt
elszíneződött és deformálódott körmök gyógyulását.
A Naloc növeli a köröm hidratáltságát, gyengéden kisimítja a
körömlemez külső rétegeit, valamint a köröm mikrokörnyezetének
megváltoztatásával és a körömfelszín épségének helyreállításával
megakadályozza a gombák és baktériumok szaporodását.
A Naloc javítja a körmök küllemét és megfelelő állapotban tartja
azokat. A javulás első jelei rendszerint 2-4 hét kezelés után
láthatóak.
ALKALMAZÁS
A Naloc-ot naponta egyszer, lehetőleg este, lefekvés előtt
alkalmazza. Helyezze a tubus csúcsát a körömre. Gyengéden nyomja
meg a tubust, és a csúcsával oszlassa szét a készítményt a köröm
felszínén.
Minden kezelni kívánt körmöt
vékony rétegben vonjon be a
készítménnyel. Fontos, hogy a
kezelt körömvégek alá is juttasson a
készítményből.
Az alkalmazás után hagyja néhány
percig száradni.

A javulás első klinikai jelei 2-4 hét kezelés után jelentkeznek.
A kezelés időtartama a köröm kezdeti állapotának súlyosságától
függ, de a megfelelő eredmény eléréséhez sok esetben 3-6 hónap
kezelés is szükséges lehet. Az optimális eredmény eléréséhez az
egészséges köröm kinövéséig folytassa a kezelést.
A kezelés ideje alatt ne használjon körömlakkot, mert az csökkenti a
Naloc hatékonyságát.
A Naloc csak helyileg hat, ezért terhesség és szoptatás ideje alatt
is használható. Gyermekeken történő alkalmazással kapcsolatban
korlátozott mennyiségű tapasztalat áll rendelkezésre. Ezért
gyermekeken történő alkalmazás előtt kérje orvosa tanácsát.
FIGYELMEZTETÉSEK, ÓVINTÉZKEDÉSEK
Csak külsőleges használatra! Figyeljen arra, hogy a készítmény
ne kerüljön a szembe vagy a nyálkahártyákra. Ne használja a
készítményt, ha allergiás (túlérzékeny) annak bármely összetevőjére.
LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK
Egyes betegeknél előfordulhat a köröm közvetlen környezetében levő
bőrfelület kismértékű átmeneti irritációja és a köröm elszíneződése.
Előfordulhat továbbá, a köröm meglazulása/elválása a körömágytól
(onycolysis), beleértve az érintett körömrész leválását is.
FELHASZNÁLHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS
A dobozon és a tubuson feltüntetett lejárati idő után ne alkalmazza
a készítményt. 2°C-25°C között tárolandó. Napfénytõl és fagyástól
védve tárolandó. Gyermekektől elzárva tartandó.
Gyártja:
Moberg Derma AB, Gustavslundsv. 42, SE-167 51 Bromma, Svédország
Magyarországi forgalmazó:
Meda Pharma Hungary Kft. 1139 Budapest, Váci út 91.
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