אמטריקס

תמיסה לציפורניים
הוראות שימוש
תכולה :אמטריקס 2 ,מ"ל 10 ,מ"ל
מרכיביםPropylene Glycol, Urea, Lactic Acid, Water, :

Sodium Hydroxide

תיאור:
אמטריקס הוא נוזל צלול חסר-צבע ,המסופק בשפופרת
פלסטיק בעלת פיית סיליקון ,המסייעת במריחת החומר על
הציפורן .אמטריקס נטול חומרים משמרים וריח .המרכיבים
מתכלים במלואם.
התוויה:
לטיפול בציפורניים הנגועות בזיהום פטרייתי (פטרת הציפורניים)
או בפסוריאזיס.
אמטריקס משפר מראה ציפורניים ששינו את צבען וצורתן
הטבעית .אמטריקס הנו בעל השפעה קרטוליטית פיזיקלית
ומפרק את התאים הפטרייתיים אשר בדרך כלל גורמים
לזיהום פטרייתי בציפורניים.
אמטריקס מגביר את ההידרציה ,מחליק בעדינות את השכבות
החיצוניות של לוחית הציפורן ועל-ידי שינוי הסביבה המיקרוסקופית
של הציפורן ושיפור שלמות פני שטח הציפורן ,שומר על הציפורן
במצב טוב .סימנים ראשוניים להטבה נראים בדרך-כלל לאחר
 2-4שבועות של טיפול.
אופן השימוש:
השימוש בהוראה ומעקב רופא בלבד.
מרח/י אמטריקס על הציפורניים הנגועות פעם ביום ,עדיף
בערב ,מיד לפני השינה .אחוז/י בשפופרת וכוון/י את הפייה
אל הציפורן ,לחץ/י קלות על השפופרת ופזר/י את התמיסה
בעזרת הפייה .כסה/י כל ציפורן בשכבה דקה של התמיסה.
חשוב למרוח את התמיסה גם מתחת לקצוות החופשיים
של הציפורניים הנגועות .לאחר המריחה יש להניח לציפורן
להתייבש במשך כמה דקות.
סימנים של הטבה במצב הקליני ניתן לראות לאחר 2-4
שבועות טיפול .משך הטיפול משתנה בהתאם לחומרת המצב
ההתחלתי אך ,במקרים רבים יידרשו  3-6חודשי טיפול להשגת
תוצאות סבירות .להשגת תוצאות מיטביות יש להמשיך בטיפול
עד אשר ציפורן בריאה גדלה.
יש להימנע משימוש בלק במהלך הטיפול מחשש לפגיעה
בפעילות הרצויה של אמטריקס.
לאמטריקס פעילות מקומית בלבד כך שניתן להשתמש בו
בהריון ובהנקה.
קיים ניסיון מוגבל בילדים ,לכן יש להיוועץ ברופא לפני הטיפול
בהם.
אזהרות:
לשימוש חיצוני בלבד .מנע/י מגע עם העיניים או ממברנות
ריריות .אל תשתמש/י בתכשיר אם הינך אלרגי/ת לאחד
מהמרכיבים.
תופעות לוואי אפשריות:
גירוי קל וחולף של העור הסמוך לציפורן וכן שינויים בצבע
הציפורן יכולים להופיע בחלק מהמטופלים .בנוסף ,תיתכן
התרופפות/היפרדות של הציפורן ממיטת הציפורן ()onycholysis
בכלל זה הינתקות של החלק הנגוע של הציפורן.
חיי מדף ואחסנה:
השתמש/י עד תאריך התפוגה המופיע על השפופרת ועל
אריזת הקרטון החיצונית.
יש לאחסן בין  .2°C-25°Cהגן/י מאור שמש והקפאה.
שמור/י מחוץ להישג ידם של ילדים.
יצרן :מוברג פארמה  ,ABשוודיה
יבואן ובעל הרישום :פריגו ישראל סוכנויות בע"מ,
רח' לח"י  ,21בני-ברק  ,51200ישראל.
מס' טלפון1-800-388-288 :
מס' רישום אמ"ר בישראל1320404 :
EMTRIX® is a registered trademark of Moberg Pharma AB
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Nail solution

Instructions for Use
Contents: Emtrix, 2 ml, 10 ml
Ingredients: Propylene Glycol, Urea, Lactic Acid, Water,
Sodium Hydroxide
Description:
Emtrix is a clear, colourless liquid supplied in a plastic
tube with a silicone drop tip to facilitate application to the
nail. Emtrix is free from preservatives and fragrances. The
ingredients are fully biodegradable.
Indication:
For treatment of nails affected by fungal infection
(onychomycosis) or psoriasis.
Emtrix improves the appearance of discoloured and
deformed nails. Emtrix has a physical keratolytic effect
and degrades the cells of fungi that typically cause fungal
nail infection.
Emtrix increases hydration, gently smoothes the outer
layers of the nail plate and, by changing the nail’s
microenvironment and improving nail surface integrity,
keeps nail in good condition. First signs of improvement
are normally seen after 2-4 weeks of treatment.
Use:
Use is only with instructions and surveillance of a
doctor.
Apply Emtrix once daily to affected nails, preferably in
the evening just before bed time. Hold the point of the
tube onto the nail. Press lightly on the tube and spread
out the solution with the point. Cover each nail with a
thin layer of the solution. It is important that the solution
is also applied under the free edge of any affected nails.
After application, the nail should be allowed to dry for a
few minutes.
Clinical signs of improvement may be seen after 2-4 weeks
of treatment. Duration of treatment varies according to
the initial severity of the condition, but in many cases
3-6 months treatment may be required to achieve
acceptable results. For optimal results, continue the
treatment until a normal nail has grown out.
Avoid using nail polish during treatment as the desired
effect of Emtrix will be diminished.
Emtrix acts only locally and can therefore be used during
pregnancy and lactation.
There is limited experience in children. Therefore, consult
your doctor before treatment in children.
Warnings and Precautions:
For external use only. Avoid contact with eyes or mucous
membranes. Do not use if you are allergic to any of the
ingredients.
Possible Side Effects:
Transient minor irritation of the skin immediately adjacent
to the nail and discolouration of the nail can be expected to
occur in some patients. In addition, loosening/separation
of the nail from the underlying nail bed (onycholysis) may
occur, including detachment of the affected part of the
nail.
Shelf Life and Storage:
Use by the date indicated on the tube and outer carton.
Store between 2° and 25°C. Protect from sunlight and
freezing. Keep out of reach of children.
Manufacturer:
Moberg Pharma AB, Sweden
Importer and Registration holder:
Perrigo Israel Agencies Ltd.,
21 Lehi St., Bnei-Brak 51200, Israel.
Telephone No.: 1-800-388-288
License number of medical device in Israel: 1320404
EMTRIX® is a registered trademark of Moberg Pharma AB

