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ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ
Minoxidil/Target®
5% w/v δεξκαηηθό δηάιπκα
Minoxidil
Διαβάζηε προζεκηικά ολόκληρο ηο θύλλο οδηγιών τρήζης, διόηι περιέτει πληροθορίες ποσ είναι
ζημανηικές για εζάς.
Γηα λα έρεηε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην minoxidil/target πξνζεθηηθά
θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο.
 Φπιάμηε απηό ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά.
 Δάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ην θαξκαθνπνηό ζαο.
 Δπηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξό ζαο αλ δελ ππάξμεη βειηίσζε κεηά από 12 κήλεο
 Δάλ θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα γίλεη ζνβαξή, ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα
πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ, παξαθαινύκε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ή ην
θαξκαθνπνηό ζαο
Σο παρόν θύλλο οδηγιών περιέτει:
1. Ση είλαη ην Minoxidil/Target® θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ
2. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνύ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Minoxidil/Target®
3. Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Minoxidil/Target®
4. Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
5. Πσο θπιάζζεηαη ην Minoxidil/Target®
6. Λνηπέο πιεξνθνξίεο
1. ΣΘ ΕΘΝΑΘ ΣΟ MINOXIDIL/TARGET® ΚΑΘ ΠΟΘΑ Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ
Σν Minoxidil/Target® είλαη δεξκαηηθό δηάιπκα πνπ πεξηέρεη 5% minoxidil.
Σν Minoxidil/Target® ελδείθλπηαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο θαιάθξαο άξξελνο ή ζήιενο ηύπνπ. Γξα
επεξγεηηθά ζηελ αλάπηπμε λέαο ηξηρνθπΐαο, αλαζηέιινληαο ηελ ηξηρόπησζε ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο
κε αξαίσζε καιιηώλ ή θαιάθξα.
Πξννξίδεηαη γηα εθαξκνγή κόλν ζην ηξηρσηό ηνπ θεθαιηνύ.
Υξεζηκνπνηείζηε ην Minoxidil/Target® δπν θνξέο ηελ εκέξα σο κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο πεξηπνίεζεο
ησλ καιιηώλ ζαο. Δπεηδή ηα καιιηά κεγαιώλνπλ αξγά, κπνξεί λα ρξεηαζηνύλ 4 ή θαη πεξηζζόηεξνη
κήλεο εθαξκνγήο κέρξη λα εκθαληζηνύλ ηα πξώηα απνηειέζκαηα.
Ζ έλαξμε θαη ε βαζκόο αλάπηπμεο ηεο λέαο ηξηρνθπΐαο κπνξεί λα δηαθέξεη από άλζξσπν ζε άλζξσπν.
Αλ δηαθόςεηε ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο κπνξεί λα επαλέιζεηε ζηελ πξνεγνύκελε θαηάζηαζε αξαίσζεο
κεηά 3-4 κήλεο.
2. ΣΘ
ΠΡΕΠΕΘ
ΝΑ
MINOXIDIL/TARGET®

ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ

ΠΡΟΣΟΤ

ΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΕΣΕ

ΣΟ

Μην σπηζιμοποιήζεηε ηο Minoxidil/Target® εάν:

Δίζηε αιιεξγηθόο ζηε minoxidil ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν από ηα ζπζηαηηθά ηνπ
Minoxidil/Target® (ππεξεπαηζζεζία)

Δίζηε θάησ ησλ 18 εηώλ θαη άλσ 65 εηώλ. ηηο ειηθίεο απηέο ε αζθάιεηα θαη ε
απνηειεζκαηηθόηεηα δελ έρεη ηεθκεξησζεί.

Σν δέξκα ηνπ ηξηρσηνύ ηνπ θεθαιηνύ ζαο είλαη εξπζξό, εξεζηζκέλν, κνιπζκέλν ή έρεη
αλνηρηή πιεγή

Υξεζηκνπνηείηε άιια θάξκαθα ζην ηξηρσηό ηεο θεθαιήο

Αλ είζηε έγθπνο ή ζειάδεηε
Ρυηήζηε ηο γιαηπό ζαρ ππιν σπηζιμοποιήζεηε ηο Minoxidil/Target®
Αλ πάζρεηε από ηελ θαξδηά ζαο (ηζραηκθή θαξδηνπάζεηα) ή έρεηε ππέξηαζε (θαη παίξλεηε θάξκαθα
γηα ηνλ έιεγρν ηεο πίεζεο)
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Ιδιαίηεπη μέπιμνα καηά ηη σπήζη ηος Minoxidil/Target®
ηγνπξεπηείηε όηη εθαξκόδεηε ην Minoxidil/Target® απεπζείαο ζην δέξκα ηνπ ηξηρσηνύ ηνπ θεθαιηνύ
θαη όρη ζηηο ηξίρεο. Μελ εθαξκόδεηε ζε άιια κέξε ηνπ ζώκαηνο θαη κε ην αλακηγλύεηε κε άιια
ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα καιιηά.
Σν πξντόλ δελ πξέπεη λα θαηαπίλεηαη. Γελ ζπλίζηαηαη ε έθζεζε ζηνλ ήιην όηαλ εθαξκόδεηε ην πξντόλ.
Ζ ιήςε από ην ζηόκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζνβαξέο παξελέξγεηεο.
Λήτη άλλυν θαπμάκυν
Δάλ ιακβάλεηε ή ιακβάλαηε κέρξη πξόζθαηα άιια θάξκαθα, (αθόκα θαη θάξκαθα πνπ ρνξεγνύληαη
ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή) θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Minoxidil/Target® λα ζπκβνπιεπηείηε ην
γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο.
θεπάζκαηα ηνπηθήο ρξήζεο πνπ πεξηέρνπλ tretinoin, anthralin, άιια θνξηηθνζηεξνεηδή αιιά θαη
guanethidine κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηα ή ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Minoxidil/Target®.
Κύηζη και θηλαζμόρ
Σν Minoxidil/Target® δελ πξέπεη λα εθαξκόδεηαη θαηά ηελ θύεζε θαη ηε γαινπρία.
Οδήγηζη και σειπιζμόρ μησανών
Σν Minoxidil/Target® δελ επεξεάδεη ηελ ηθαλόηεηα γηα νδήγεζε ή ην ρεηξηζκό κεραλώλ.
Σημανηικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με οπιζμένα ζςζηαηικά ηος Minoxidil/Target®
Σν Minoxidil/Target® πεξηέρεη αιθνόιεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηνπηθέο δεξκαηηθέο
αληηδξάζεηο, αίζζεκα θαύζνπ ή εξεζηζκό (π.ρ. δεξκαηίηηδα εμ επαθήο).
3. ΠΩ ΝΑ ΥΡΗΘΜΟΠΟΘΕΘΣΕ ΣΟ MINOXIDIL/TARGET®
Σα καιιηά θαη ην θεθάιη ζαο πξέπεη λα είλαη ζηεγλά, πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ Minoxidil/Target®
Δθαξκόζηε πνζόηεηα ίζε κε 6 ςεθαζκνύο (1ml) ζηελ πεξηνρή κε αξαίσζε δπν θνξέο ηελ εκέξα.
Αθαηξέζηε ην εμσηεξηθό πώκα. Αθαηξέζηε ζηε ζπλέρεηα θαη ην κηθξό εζσηεξηθό
βηδσηό πώκα.
Δηζάγεηε ηνλ ςεθαζηήξα ζην θηαιίδην θαη βηδώζηε ηνλ θαιά
Αθνύ ζεκαδέςεηε κε ηνλ ςεθαζηήξα ην θέληξν ηεο πεξηνρήο ηνπ θεθαιηνύ κε
αξαίσζε, πηέζηε κηα θνξά θαη απιώζηε ην Minoxidil/Target® κε ηα άθξα ησλ
δαθηύισλ θαιύπηνληαο όιε ηελ πεξηνρή. Μηα δόζε 1ml αληηζηνηρεί ζε 6 ςεθαζκνύο,
ζπλεπώο επαλαιακβάλεηε ζπλνιηθά 6 θνξέο γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα δόζε
δηαιύκαηνο.
Δάλ ζέιεηε κπνξείηε λα επαλαηνπνζεηήζεηε ην εμσηεξηθό πώκα όηαλ δελ ηνλ ρξεζηκνπνηείηε.
Όηαν σπηζιμοποιείηε ηο Minoxidil/Target®:

Μελ ην εθαξκόδεηε ζε άιια ζεκεία ηνπ ζώκαηνο

Απνθύγεηε επαθή κε ηα κάηηα, ην ζηόκα θαη ηηο επαίζζεηεο επηθάλεηεο ηνπ δέξκαηνο.
ε πεξίπησζε επαθήο θαηά ιάζνο, μεπιύλεηε κε κεγάιεο πνζόηεηεο δξνζεξνύ λεξνύ

Απνθεύγεηε ηελ εηζπλνή ησλ ζηαγνληδίσλ ηνπ ςεθαζκνύ

Πιέλεηε θαιά ηα ρέξηα ζαο κεηά ηε ρξήζε

Με ρξεζηκνπνηείηε ζηεγλσηήξα καιιηώλ γηα λα επηζπεύζεηε ην ζηέγλσκα ηνπ θεθαιηνύ
κεηά από ηελ εθαξκνγή ηνπ Minoxidil/Target®

Να εθαξκόδεηαη κόλν ζε πγηέο δέξκα.
ηαμαηήζηε ηη τρήζη και ρωηήζηε ένα γιαηρό εάν:

Ννηώζεηε πόλν ζην ζηήζνο, ηαρππαικία, ηάζε ιηπνζπκίαο ή δάιε

Απμεζεί μαθληθά θαη αλεμήγεηα ην βάξνο ζαο

Ηδξώλνπλ ηα ρέξηα ή ηα πόδηα ζαο

Δξεζηζηεί ή θνθθηλίζεη ην ηξηρσηό ηνπ θεθαιηνύ

Γελ ππάξμεη βειηίσζε ζε 12 κήλεο
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Σι να περιμένεηε καηά ηη τρήζη ηοσ Minoxidil/Target®
1-2 Μήλεο

3-4 Μήλεο

Σν Minoxidil/Target® κπνξεί λα αξρίζεη λα δξα θάησ από ηελ επηθάλεηα ηνπ
ηξηρσηνύ ηνπ θεθαιηνύ πξηλ δείηε νξαηά απνηειέζκαηα ηεο αλαγέλλεζεο.
Μεξηθνί ρξήζηεο, κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ απμεκέλε ηξηρόπησζε κεηά ηελ
πξώηε ρξήζε ηνπ. Απηό κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε δξάζε ηνπ Minoxidil ε νπνία
πξνθαιεί ηελ αιιαγή ησλ ηξηρώλ πνπ βξίζθνληαη ζηε θάζε αλάπαπζεο
(ηεινγελήο) κε ηηο λέεο πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε αλάπηπμεο (αλαγελήο, δειαδή νη
παιαηέο ηξίρεο πέθηνπλ θαζώο ζηηο ζέζεηο ηνπ αλαπηύζζνληαη λέεο). Ζ
πξνζσξηλή απηή αύμεζε ηεο ηξηρόπησζεο ζπκβαίλεη γεληθά 2-6 εβδνκάδεο κεηά
ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο θαη κεηά ππνρσξεί. Αλ ε ηξηρόπησζε απηή ζπλερίδεη
θαη κεηά ηηο 6 εβδνκάδεο, επηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξό ζαο.
ηελ αξρή, νη λέεο ηξίρεο πνπ αλαπηύζζνληαη είλαη ζπλήζσο καιαθέο, άρξσκεο,
ζαλ ρλνύδη. Μεηά από ζπλερή ρξήζε νη λέεο ηξίρεο πξέπεη λα έρνπλ ην ίδην
ρξώκα θαη ην ίδην πάρνο κε ηηο ππόινηπεο ηξίρεο ηνπ θεθαιηνύ. Όπσο νη ηξίρεο
κεγαιώλνπλ αξγά, έηζη θαη ην Minoxidil/Target®, ρξεηάδεηαη ρξόλν γηα λα
δξάζεη. Απνηειέζκαηα κπνξεί λα γίλνπλ αληηιεπηά ηνπιάρηζηνλ 2-4 κήλεο κεηά,
κε ρξήζε δπν θνξέο ηελ εκέξα. Ζ πνζόηεηα ησλ ηξηρώλ πνπ αλαγελλνύληαη
δηαθέξεη γηα θάζε άλζξσπν. Γελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί πώο ζα επηδξάζεη ην
Minoxidil/Target® ζε εζάο αιιά κε βάζε ηελ θιηληθή απνηειεζκαηηθόηεηα θαη
ηηο κειέηεο αζθάιεηαο, ε πιεηνςεθία ησλ αλζξώπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην
Minoxidil/Target® παξαηεξνύλ αξθεηή κείσζε ηεο ηξηρόπησζεο ζην δηάζηεκα
ησλ πξώησλ 4 κελώλ.

Γηα λα δείηε θαιύηεξα απνηειέζκαηα κε ην Minoxidil/Target® ρξεζηκνπνηήζηε ην ζύκθσλα κε ηηο
νδεγίεο- δπν θνξέο ηελ εκέξα, θαζεκεξηλά, απεπζείαο ζην ηξηρσηό ηνπ θεθαιηνύ.
Αν σπηζιμοποιήζεηε πεπιζζόηεπο Minoxidil/Target® από όηι θα έππεπε
Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο. Μελ ππεξβαίλεηαη ηελ πνζόηεηα ησλ 2ml εκεξεζίσο θαη κε ην
ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζόηεξεο από δπν θνξέο ηελ εκέξα. Σα καιιηά ζαο δελ ζα αλαπηπρζνύλ
γξεγνξόηεξα θαη δελ ζα δείηε θαιύηεξα απνηειέζκαηα αλ ρξεζηκνπνηείηε κεγαιύηεξε πνζόηεηα ή πην
ζπρλά. ε πεξηπηώζεηο θαηά ιάζνο θαηάπνζεο κπνξεί λα εκθαληζηνύλ αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο όπσο
θαηαθξάηεζε πγξώλ, πηώζε ηεο πίεζεο ή ηαρπθαξδία.
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ: 210 7793777
Αν ξεσάζεηε να σπηζιμοποιήζεηε ηο Minoxidil/Target®
Μελ αλεζπρείηε αλ μεράζεηε κηα ή δπν εθαξκνγέο, απιά ζπλερίζηε ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο ζαλ λα
κελ είραηε μεράζεη ηηο δόζεηο απηέο.
Αν ζηαμαηήζεηε να σπηζιμοποιείηε ηο Minoxidil/Target®
Αλ ζηακαηήζεηε λα ην ρξεζηκνπνηείηε, νη ηξίρεο πνπ αλαπηύρζεθαλ κπνξεί λα πέζνπλ θαη ην ηξηρσηό
ηνπ θεθαιηνύ ζαο πηζαλόλ λα επαλέιζεη ζηε πξνεγνύκελε θαηάζηαζε κέζα ζε δηάζηεκα 3-4 κελώλ.
Αλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο, ξσηήζηε ην γηαηξό ή ην θαξκαθνπνηό ζαο
4. ΠΘΘΑΝΕ ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ
ύζηημα ώμαηος
Αγγεηαθέο δηαηαξαρέο
Καξδηαθέο δηαηαξαρέο
Αλαπλεπζηηθό ύζηεκα
Γέξκα θαη ππνδόξηνο ηζηόο

στνόηηηα
πάληεο
πάληεο
πάληεο
πρλέο

πάληεο

Ανεπιθύμηηη Ενέργεια
Τπόηαζε
Σαρπθαξδία
Πόλνο ζην ζηήζνο
Σνπηθόο εξεζηζκόο, απνιέπηζε, θνθθηλίια,
εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο, μεξό δέξκα, ππεξηξίρσζε
(αλεπηζύκεηε ηξηρνθπΐα εθηόο ηνπ θεθαιηνύ),
θάςηκν, εμάλζεκα
Αισπεθία, αθαλόληζηε ηξηρνθπΐα, αιιεξγηθέο
αληηδξάζεηο, ππεξεπαηζζεζία, γεληθεπκέλν
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ύζηημα ώμαηος

στνόηηηα

Αηζζήζεηο

πάληεο

Γηαηαξαρέο
λεπξηθνύ
ζπζηήκαηνο
Γεληθέο δηαηαξαρέο
Άιια ζπζηήκαηα
πάληεο

Ανεπιθύμηηη Ενέργεια
εξύζπκα
Οθζαικηθόο εξεζηζκόο, νπηηθέο δηαηαξαρέ,
αιινίσζε ηεο γεύζεο, ξηλίηηδα, ινίκσμε απηηώλ
(εμσηεξηθή σηίηηδα)
Κεθαιαιγίεο, λεπξίηηδα, αίζζεζε κπξκεθίαζεο
Εάιε, νίδεκα πξνζώπνπ, εμαζζέληζε, θλεζκόο
Ζπαηίηηδα, λεθξνιηζίαζε

Σν Minoxidil/Target® 5% ζπζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή από γπλαίθεο ιόγσ ηεο
πςειόηεξεο ζπρλόηεηαο πξόθιεζεο ππεξηξίρσζεο έλαληη ηνπ Minoxidil/Target® 2%.
ε πεξίπησζε πνπ ζεσξείηε όηη ην θάξκαθν ζαο πξνθάιεζε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα
παξαθαινύκε λα ηε γλσζηνπνηήζεηε ζην ζεξάπνληα ηαηξό ζαο, ή ζην θαξκαθνπνηό ή άιιν
επαγγεικαηία ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, ή απεπζείαο ζηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ (Μεζνγείσλ
284, 15562, Υνιαξγόο, www.eof.gr).
5. ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΕΣΕ ΣΟ MINOXIDIL/TARGET®
Κξαηήζηε ην καθξηά από ηα παηδηά θαη εθηόο ηνπ νπηηθνύ ηνπο πεδίνπ.
Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντόλ κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα θαη ηελ
εμσηεξηθή ζπζθεπαζία κεηά ηελ έλδεημε EXP. Ζ εκεξνκελία ιήμεο αλαθέξεηαη ζηελ ηειεπηαία
εκέξα ηνπ κήλα.
Σα θάξκαθα δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην λεξό ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα. Ρσηήζηε ην
θαξκαθνπνηό ζαο πώο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεηάδνληαη πηα. Απηό ζα βνεζήζεη ζηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
6. ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ
Σι περιέτει ηο διάλσμα Minoxidil/Target®
Γξαζηηθό πζηαηηθό: Minoxidil.
Έθδνρα: Alcohol, Propylene glycol, Water purified
Εμθάνιζη ηοσ διαλύμαηος Minoxidil/Target® και περιετόμενο ηης ζσζκεσαζίας
Φηαιίδην πνπ πεξηέρεη 60 ml δεξκαηηθνύ δηαιύκαηνο θαη θέξεη βαιβίδα ςεθαζκνύ
Τπεύθσνος κσκλοθορίας
ΣΑΡΓΚΔΣ ΦΑΡΜΑ, Μελάλδξνπ 54, 104 31 Αζήλα,
Σει.: 210 5224830, Φαμ: 210 5224838,
E-mail: info@targetpharma.gr, http://www.targetpharma.gr
Παραζκεσαζηής
Φαξκαθεπηηθή Βηνκεραλία PROEL, Γήινπ 9 12134 Αζήλα, Διιάδα
Σο παρόν θύλλο οδηγιών τρήζης εγκρίθηκε για ηελεσηαία θορά ζηις: 14-12-2012
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