Latanoprost Fagron

Καινοτομία στην ανάπτυξη των βλεφαρίδων και των φρυδιών
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Η Latanoprost (λατανοπρόστη) είναι ανάλογο της προσταγλανδίνης PGF2α η
οποία ρυθμίζει τη φάση ανάπτυξης των τριχοθυλακίων, διεγείρει και παρατείνει
το αναγενές στάδιο του κύκλου ζωής της τρίχας κατά την οποία παρατηρείται
ενδυνάμωση και επιμήκυνση της. Συγκεκριμένα επάγει θετικά την ανάπτυξη
των βλεφαρίδων ενισχύοντας παράλληλα την πυκνότητα και τη χρώση τους. Με
βάση τα παραπάνω στοιχεία, το 2016 o ιατρός δερματολόγος Dr. Walon
πραγματοποίησε μελέτη για την αποτελεσματικότητα της λατανοπρόστης
0,005% σε Seraqua σε 2 ασθενείς οι οποίοι παρουσίαζαν μείωση των
βλεφαρίδων τους μετά την αφαίρεση πρόσθετων βλεφαρίδων. Τα
αποτέλεσματα μετά από εφαρμογή του σκευάσματος για χρονικό διάστημα 6
μηνών* έδειξαν ότι παρατηρήθηκε εκ νέου ανάπτυξη των βλεφαρίδων καθώς
και ενίσχυση τους, χωρίς παρενέργειες στη χρώση τους. Επιπλέον, λόγω της
ευκολίας εφαρμογής του ορού, και οι 2 ασθενείς έμειναν ικανοποιημένοι τόσο
με τη διαδικασία εφαρμογής, όσο και με το θεραπευτικό αποτέλεσμα ανάπτυξης
των βλεφαρίδων τους, με αποτέλεσμα να συνεχίσουν τη θεραπεία.

Latanoprost
Το Latanoprost (λατανοπρόστη) είναι
συνθετικό ανάλογο της προσταγλανδίνης F2
(PGF 2a). Το Latanoprost είναι το καινοτόμο
προϊόν της Fagron που ρυθμίζει τη φάση
ανάπτυξης των τριχοθυλακίων, διεγείρει και
παρατείνει την αναγεννητική φάση του κύκλου
ζωής της τρίχας κατά την οποία παρατηρείται
ενδυνάμωση και ανάπτυξη της. Το Latanoprost
έχει ως αποτέλεσμα ένα υγιές και
ισορροπημένο κύκλο ανάπτυξης της τρίχας.

Seraqua™
Η Seraqua™ είναι μία εξαιρετικά ελαφριά,
υδρόφιλη βάση ορού με καινοτόμα και απαλή
σύνθεση που συνιστάται ιδιαίτερα για
θεραπεία σε περιοχές του προσώπου. Είναι
υποαλλεργική και μη φαγεσωρογόνος βάση
που παρουσιάζει ταχεία απορρόφηση από το
δέρμα. Ιδανική για λιπαρό, κανονικό και ξηρό
δέρμα.

TIP

To γαληνικό σκεύασμα Latanoprost
0.005% σε Seraqua™ έχει αποδεδειγμένη
σταθερότητα για 120 ημέρες.

Περιέκτης εφαρμογής επί
βρεφαρίδων και βλεφάρων
• Άνετη και εύκολη εφαρμογή παρέχοντας
βέλτιστη συμμόρφωση και επιτυχία της
εξατομικευμένης θεραπείας
• Εξαιρετικά συμβατός με τις βάσεις Seraqua
™ και Fitalite™
• Βελτιώνει την ευκολία εφαρμογής επί των
βλεφαρίδων και φρυδιών, ακόμη και στην
περίπτωση συνολικής απουσίας τους
• Χωρητικότητα 9 ml (επαρκής ποσότητα για
τρίμηνη θεραπεία)
• Μοναδική φαρμακευτική ποιότητα, χωρίς
απώλεια τριχών, χωρίς πρόσθετα και χωρίς
μεταλλικά μέρη

Rx/ Latanoprost 0.005% σε Seraqua™
Latanoprost stock solution
Latanoprost

0.005 g

Polysorbate 20

0.3 g

Phenoxyethanol

0.05 g

Κεκαθαρμένο ύδωρ

qs 10 ml

Τελικό παρασκεύασμα
Latanoprost stock solution

1 ml

Seraqua™

qs 10 ml

Fagron eyelid applicator (περιέκτης εφαρμογής επί βλεφάρων)

1 applicator

Εφαρμόζετε μία φορά την ημέρα. Κάνοντας χρήση του Fagron eyelid applicator εφαρμόστε με το πινέλο
ένα λεπτό στρώμα στη βάση των βλεφαρίδων και των φρυδιών. Το τελικό γαληνικό σκεύασμα
αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 2-8 °C.
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