PMS 661C

LAKIER + AKCESORIA
Lakier stosowany w zapobieganiu i leczeniu grzybicy paznokci.
Wyrób medyczny do usuwania grzybicy paznokci.
UNDOFEN® LAKIER + AKCESORIA ma na celu zapobieganie i leczenie zakażeń grzybiczych na
paznokciach palców rąk i stóp.
UNDOFEN® LAKIER + AKCESORIA może wyeliminować grzybicę paznokci w szybki i skuteczny
sposób dzięki:
- Utworzeniu na powierzchni paznokcia trwałej wodoodpornej powłoki stanowiącej barierę
mechaniczną i ochronę przed dostępem tlenu, tym samym zmieniając środowisko na
powierzchni płytki oraz wewnątrz paznokcia. Zmienione warunki skutecznie zapobiegają
rozwojowi grzybów i bakterii. Bardzo szybkie działanie grzybobójcze i hamujące wzrost grzybów
zostało wykazane w odniesieniu do najczęstszych czynników wywołujących grzybicę paznokci grzybów z gatunku Trichophyton i Epidermophyton oraz drożdżaków Candida albicans (in vitro).
- Zmianie poziomu pH na powierzchni płytki i wewnątrz paznokcia. Silnie kwasowe pH zapobiega
rozwojowi i rozprzestrzenianiu się patogenów wywołujących grzybicę paznokci.
- Stymulacji regeneracji paznokcia i wyższej ochronie dzięki substancjom odżywiającym.
Instrukcja użycia
UNDOFEN® LAKIER + AKCESORIA należy stosować na chore paznokcie jeden raz na trzy dni. Aby
zmaksymalizować efekt, produkt należy stosować zgodnie z poniższym schematem:
KROK 1 Dokładnie wypolerować powierzchnię chorego paznokcia, stosując jeden z pilniczków.
Nie stosować pilniczków na zdrowe paznokcie. Wyrzucić pilniczek po użyciu; nie stosować ponownie.
KROK 2 Wyczyścić powierzchnię paznokcia i usunąć tłuszcz, stosując jedną z jednorazowych chusteczek.
KROK 3 Nałożyć pierwszą warstwę lakieru za pomocą pędzelka na całą powierzchnię chorego
paznokcia. Pozostawić do wyschnięcia. Następnie nałożyć drugą warstwę lakieru.
KROK 4 Dokładnie zamknąć butelkę po zastosowaniu lakieru na wszystkie chore paznokcie.
KROK 5 Pozostawić lakier do wyschnięcia i utwardzenia przez dwie minuty.
KROK 6 Przed każdym nałożeniem lakieru ponownie wypolerować paznokcie, aby usunąć wszelkie
pozostałości starego lakieru, oraz wyczyścić za pomocą jednej z nawilżanych chusteczek.
Okres leczenia zależy od stadium choroby oraz tempa wzrostu paznokci. Leczenie powinno trwać aż
do czasu całkowitego wyleczenia chorych paznokci i zastąpienia ich nowymi, zdrowymi paznokciami.
Ostrzeżenie
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 10 roku życia. Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Nie stosować na otwarte rany. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone. Stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem. Po
zastosowaniu zamknąć szczelnie butelkę. Nie stosować po upływie terminu ważności wskazanego na
opakowaniu. Skrajnie łatwopalna ciecz i pary. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł
ciepła / iskrzenia / otwartego ognia / gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Przechowywać
pojemnik szczelnie zamknięty. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie
temperatury przekraczającej 50°C/122°F.
Przeciwwskazania
Produkt jest na ogół dobrze tolerowany. Nie zaobserwowano interakcji z innymi produktami w tym
lekami. Niemniej jednak nie zaleca się łączenia produktu z innymi preparatami do stosowania w tym
samym wskazaniu bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek
działań niepożądanych lub skutków ubocznych, należy skontaktować się z lekarzem przed ponownym
użyciem wyrobu.
Skład lakieru: derywat celulozy, olej roślinny, octan etylu, etanol, eter, kwas karboksylowy,
D-Pantenol, gliceryna, C.I. 77 820, C.I. 77 400.
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Skład chusteczek: woda, etanol, glikol propylenowy.
Przechowywanie
Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu w temperaturze 5-25°C.
Opakowanie
1. Jednorazowe pilniczki do paznokci, 30 szt.
2. Nawilżane chusteczki, 20 szt. (składniki: woda, etanol, glikol propylenowy).
3. Lakier do paznokci, 5 ml.
Ulotka informacyjna.
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NR 1 W LECZENIU GRZYBICY I KURZAJEK!*
Zapoznaj się ze wszystkimi produktami marki UNDOFEN:
1) GRZYBICA STÓP
UNDOFEN® MAX, krem i UNDOFEN® MAX SPRAY, aerozol na skórę.
Leki o miejscowym działaniu przeciwgrzybicznym.
Skład: 1 g odpowiednio kremu lub roztworu zawiera 10 mg chlorowodorku terbinafiny
(Terbinafini hydrochloridum).
Wskazania do stosowania:
Zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofity: grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych,
grzybica skóry gładkiej.
Łupież pstry
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na terbinafinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego,
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceuta, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża
Twojemu życiu lub zdrowiu.

2) GRZYBICA PAZNOKCI
UNDOFEN® LAKIER + AKCESORIA, 5ml.
Lakier do stosowania w zapobieganiu i leczeniu grzybicy paznokci.
Wyrób medyczny do usuwania grzybicy paznokci.
UNDOFEN® LAKIER + AKCESORIA ma na celu zapobieganie i leczenie zakażeń grzybiczych na
paznokciach palców rąk i stóp.

3) BRODAWKI / KURZAJKI
UNDOFEN® KRIOTERAPIA, 50ml i UNDOFEN® TERAPIA KWASOWA TCA, 1,5ml.
Wyroby medyczne do usuwania brodawek / kurzajek.
UNDOFEN® KRIOTERAPIA – zamraża brodawkę aż do korzenia!
Skuteczna i najszybsza** (10–14 dni) indywidualna metoda leczenia brodawek (kurzajek)
w warunkach domowych, oparta na tej samej metodzie zamrażania, którą stosują lekarze.
Zazwyczaj już jeden zabieg zamraża brodawkę aż do korzenia. Unikalna technologia aplikacji
pozwala na uzyskanie optymalnej temperatury zamrażania (-50°C), a jednorazowe aplikatory
zabezpieczają przed przenoszeniem wirusa HPV i gwarantują precyzyjne użycie produktu.
UNDOFEN® TERAPIA KWASOWA TCA – usuwa kurzajki 3 razy szybciej niż tradycyjne terapie kwasowe ! ***
Innowacyjna terapia kwasowa na kurzajki (brodawki) w postaci żelu zawierającego kwas
trójchlorooctowy (TCA). Niszczy wirusa HPV, będącego przyczyną powstania kurzajek. Łatwy
w użyciu aplikator w formie długopisu pozwala na precyzyjne dozowanie żelu. Pierwsze efekty
widoczne są już po 7 dniach przy 4-dniowej aplikacji.

4) NADPOTLIWOŚĆ STÓP
UNDOFEN® AKTYWNY SPRAY DO STÓP I OBUWIA 4 w 1, 150ml.
Aktywny spray 4 w 1 do stóp i obuwia
- zawiera składnik antybakteryjny
- przeciw poceniu stóp i nieprzyjemnemu zapachowi
- zapewnia świeży zapach
- również do użytku do butów

* Źródło: IMS Pharmascope dane MAT 02 2014 wartościowo (suma brandów UNDOFEN®, WARTNER, NAILEXPERT).
Od danych za kwiecień 2014 produkty WARTNER są dostępne pod marką UNDOFEN®.
** W porównaniu do innych domowych metod usuwania kurzajek
*** Badanie kliniczne in vivo, N=51 pacjentów z 79 kurzajkami łącznie na dłoniach i stopach,
2 aplikacje dziennie przez 4 dni, okres przerwy 4 dni przed drugim/trzecim/czwartym etapem
leczenia.
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