Інструкція для застосування медичного виробу

для лікування мікотичних інфекцій нігтів

Опис

Показання до застосування

Оніхоцид® Емтрікс є прозорою, безбарвною рідиною, в пластиковій тубі з силіконовим крапельним наконечником, який
забезпечує нанесення на ніготь.

Для лікування нігтів, уражених грибковою
інфекцією (оніхомікоз) та / або псоріазом.

Склад
Пропілен гліколь, сечовина, молочна кислота, вода та гідроксид натрію. В складі
виробу Оніхоцид® Емтрікс відсутні консерванти та ароматизатори. Усі інгредієнти в складі виробу здатні до повної
біодеградації.

Механізм дії
Оніхоцид® Емтрікс уповільнює розмноження та послідуюче розповсюдження
грибків нігтів, механізм впливу є наступним:
–	фізичне руйнування клітинних стінок та
клітинних мембран, що стимулює осмотичний ефект та послідуючу загибель
грибкових клітин,
–	кератолітичний ефект – видалення
надлишкової кератинізованої тканини
нігтя, ураженого грибковою інфекцією.
Оніхоцид® Емтрікс покращує зовнішній
вигляд деформованих нігтів, уражених
грибковою інфекцією та / або псоріазом.
Оніхоцид® Емтрікс покращує гідратацію
нігтьової пластини та дбайливо вирівнює
зовнішній шар нігтя, покращує цілісність
поверхні завдяки зміні мікросередовища
нігтя та забезпечення оптимальних умов.
Ефективність та безпека виробу Оніхоцид® Емтрікс підтверджена в клінічних
дослідженнях.

Спосіб застосування
Медичний виріб Оніхоцид® Емтрікс наноситься один раз на день на уражені нігті,
бажано ввечері, перед сном.
Застосування виробу Оніхоцид® Емтрікс
є дуже простим – додаткові інструменти
для нанесення не потрібні.

Метод застосування:
1.	Піднести наконечник туби до нігтя.
2.	Трохи стиснути тубу та розподілити
розчин наконечником по всій поверхні
нігтя.
3.	Нанести тонкий шар розчину на кожний
уражений ніготь. Дуже важливо наносити розчин також і під кінчики нігтів.
4.	Після нанесення розчину слід дочекатись його висихання, для чого потрібно
кілька хвилин.
Видимі ознаки покращення, як правило,
помітні через 2 – 4 тижні після початку
лікування. Тривалість лікування виробом
Оніхоцид® Емтрікс варіює в залежності
від важкості ураження нігтя до початку
лік ування, в більшос ті випадків, д ля
отримання прийнятних результатів може
знадобитися лікування протягом 3 – 6
місяців. Однієї упаковки вистачає на три
місяці (щоденна обробка до 3 нігтьових
пластин).

Протипоказання
Реакція підвищеної чутливості на будьякий інгредієнт в складі виробу.
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Особливості застосування та заходи
безпеки
Виключно для зовнішнього застосування.
Не допускати потрапляння в очі та на слизові оболонки.
Не слід наносити виріб Оніхоцид® Емтрікс
на нігтьове ложе під нігтем в випадку відшарування ураженого нігтя або частини
ураженого нігтя від ложа. В період застосування виробу Оніхоцид® Емтрікс не
с лід корис т уватись лаком д ля ніг тів,
оскільки в такому випадку знижується
ефективність лікування.
Дія виробу Оніхоцид® Емтрікс є виключно
місцевою, отже, виробом можна користуватись також і в період вагітності та грудного вигодовування.
Досвід зас тос ування в терапії дітей
обмежений. Отже, необхідна консультація лікаря перед початком застосування
виробу для лікування дитини.
Оніхоцид® Емтрікс не викликає розвитку
резистентності.

Спосіб утилізації
Після використання утилізувати разом
з побутовим сміттям.

Виробник
Моберг Фарма АБ, 
Густавслундсваген 42,
SE-167 51 Бромма, Швеція.

0086

Адреса виробництва
Колеп Лаупхайм ГмбХ та Ко. КГ,
Фокештрасе 12,
88471 Лаупхайм, Німеччина.

Дистриб’ютор
БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Глінікер Вег 125,
12489 Берлін, Німеччина.

Уповноважений представник
в Україні:
Представництво
Берлін Хемі / А. Менаріні Україна ГмбХ
Тел.: +380443541717
Електронна пошта:
Berlin-chemie@menarini.com.ua

Можливі побічні явища
В деяких випадках застосування виробу
Оніхоцид® Емтрікс може спостерігатись
тимчасове незначне подразнення шкіри
безпосередньо прилеглої до нігтя та зміна
кольору нігтя. Окрім того, можливе відокремлення або відшарування нігтя від нігтьового ложа, в тому числі відокремлення
ураженої частини нігтя (оніхолізис).

UA.TR.099

Позначення, які застосовуються на
етикетці
Використати до
Номер партії

Термін зберігання

Дата виготовлення

Два роки. Не викорис товувати піс ля
завершення терміну придатності.

Умови зберігання

UA.TR.099

Національний знак
відповідності

0086

Знак Європейської
відповідності

Зберігати при температурі не вище 25 °C
у захищеному від світла місці. Не заморожувати. Зберігати в недоступному для
дітей місці.

Tемпературне обмеження

Упаковка
Туби по 10 мл. Кожна т уба упакована
в картонну коробку разом з інструкцією
для застосування.

Виробник
Дата останнього перегляду інструкції 11.2017
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