
Σε πολλούς ασθενείς, η λοίμωξη από COVID-19 προκαλεί τριχόπτωση. 
Αυτό συμβαίνει πιθανώς λόγω της απελευθέρωσης πολλών κυτοκινών 
κατά τη διάρκεια της μόλυνσης από τον ιό, γεγονός που μπορεί να 
προκαλέσει την εμφάνιση Διάχυτης Αλωπεκίας (Telogen effluvium), με 
αποτέλεσμα την καταστροφή των τριχοθυλακίων. Ως εκ τούτου, σε πολλές 
περιπτώσεις η λοίμωξη από τον ιό χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστη 
απώλεια μαλλιών ως συνέπεια μιας απότομης μετατόπισης των 
τριχοθυλακίων από την αναγενή στην τελογενή φάση.

Λαμβάνοντας υπόψη τον κεντρικό ρόλο της προσταγλανδίνης PGD2 στη 
Διάχυτη Αλωπεκία (Telogen effluvium), η χρήση ανταγωνιστών 
(αναστολέων) της PGD2 όπως η Prostaquinon™ καθώς και η χρήση 
τοπικών κορτικοστεροειδών (λόγω της αντιφλεγμονώδους δράσης τους) 
μπορούν να συμβάλλουν στη σημαντική βελτίωση της κατάστασης.

Επιπλέον, για την απώλεια τριχών που σχετίζεται με τον COVID-19 όπου 
παρατηρείται απότομη μετατόπιση των τριχοθυλακίων από την αναγενή 
στην τελογενή φάση, ιδιαίτερα αποτελεσματική είναι η τοπική χρήση του 
TrichoXidil™. To TrichoXidil™ αποτελεί φυσική επιλογή για την ανάπτυξη 
των μαλλιών, διεγείροντας την παραγωγή των αυξητικών παραγόντων KGF, 
IGF-1 και VEGF. Σύμφωνα με κλινική μελέτη το TrichoXidil™  προκάλεσε 
37% μείωση των τριχών της τελογενούς φάσης και 29% αύξηση των 
τριχών της αναγενούς φάσης μόνο σε 90 ημέρες.
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Fagron Derma Pack ΤΜΤ
To Fagron Advanced Derma Convenience Pack ΤΜΤ περιλαμβάνει 

φαρμακευτικές ουσίες Trichoxidil™ 2.5%, minoxidil 2.5% , βάση γαληνικής 
παρασκευής σε TrichoSol™, τελικό φαρμακευτικό περιέκτη που διατίθεται 

σε ασθενή και οδηγίες παρασκευής. 

Αποκτήστε το

Fagron Derma Pack TRT
To Fagron Advanced Derma Convenience Pack TRT περιλαμβάνει 

φαρμακευτική ουσία Trichoxidil™ 2.5 g, βάση γαληνικής παρασκευής 
TrichoSol™, τελικό φαρμακευτικό περιέκτη που διατίθεται σε ασθενή και 

οδηγίες παρασκευής. 

Αποκτήστε το

Fagron Derma Pack PPE
To Fagron Advanced Derma Convenience Pack PPE περιλαμβάνει 

φαρμακευτικές ουσίες Prostaquinon™ 3%, βάση γαληνικής παρασκευής 
Espumil™, τελικό φαρμακευτικό περιέκτη που διατίθεται σε ασθενή και 

οδηγίες παρασκευής. 
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