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Η Latanoprost (λατανοπρόστη) είναι ανάλογο της προσταγλανδίνης 
PGF2α η οποία ρυθμίζει τη φάση ανάπτυξης των τριχικών θυλάκων, 
διεγείρει και παρατείνει το αναγενές στάδιο του κύκλου ζωής της τρίχας 
κατά την οποία παρατηρείται ενδυνάμωση και επιμήκυνση της.⁸,¹²,¹⁴ Η 
λατανοπρόστη κατατάσσεται μεταξύ των φαρμακευτικών συστατικών 
πρώτης επιλογής και χρησιμοποιείται κλινικά στη θεραπεία της 
οφθαλμικής υπέρτασης και του γλαυκώματος με αυξημένο ενδιαφέρον 
λόγω της παρενέργειας να προκαλεί ανάπτυξη των βλεφαρίδων και 
των βοηθητικών τριχών γύρω από τα βλέφαρα.¹³ Συγκεκριμένα επάγει 
θετικά  την ανάπτυξη των βλεφαρίδων ενισχύοντας παράλληλα την 

πυκνότητα και τη χρώση τους.¹,⁷-⁹,¹²,¹³ Με βάση τα παραπάνω στοιχεία 
πραγματοποιήθηκε σειρά μελετών αποδεικνύοντας σημαντικά οφέλη από 
τη χρήση της λατανοπρόστης για τη θεραπεία της αλωπεκίας.⁴,⁷,⁸,¹⁰,¹²,¹⁴ 
Η Latanoprost Fagron παρατείνει το αναγενές στάδιο κατά το οποίο 
επιτυγχάνεται πάχυνση και επιμήκυνση των βλεφαρίδων και των φρυδιών. 
Σύμφωνα με το μηχανισμό δράσης η Latanoprost Fagron δρα απευθείας 
στο θύλακα της τρίχας, τονώνει την ανάπτυξη της, και επιπλέον ενισχύει 
τη μεταβολή του τελογενούς σταδίου σε αναγενές στάδιο με σκοπό την 
επανάληψη του κύκλου ζωής της τρίχας.

Το Fagron Advanced Derma είναι η ολοκληρωμένη λύση για προηγμένη, 
εξατομικευμένη αντιμετώπιση και θεραπεία δερματολογικών παθήσεων. 
Αποτελεί το «δερματολογικό εργαλείο» για παροχή εξαιρετικής 
εξατομικευμένης θεραπείας για την αλωπεκία σε τρία επίπεδα:

1 Το μεγάλο εύρος θεραπευτικών επιλογών με φαρμακευτικές ουσίες 
(APIs και DCIs) βασισμένων στα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα 

2 Βέλτιστης υφής και υψηλής συμβατότητας βάσεις για διαφορετικούς 
τύπους δέρματος και περιοχές εφαρμογής

3 Μοναδικοί φαρμακευτικοί περιέκτες διάθεσης που μεγιστοποιούν την 
ευκολία χρήσης και τη συμμόρφωση του ασθενή με τη θεραπεία

Επωφεληθείτε με την ολοκληρωμένη λύση για θεραπεία της αλωπεκίας 
που προσφέρει η Fagron μέσω της πρόσβασης σε πολλαπλή πηγή 
πληροφοριών όπως:
• Φυλλάδιο αλωπεκίας
• Πίνακας συμβατότητας
• Compounding Matters βάση δεδομένων
• Επαγγελματικές υπηρεσίες υποστήριξης
• Έγγραφα ποιότητας
• Fagron Academy

Latanoprost Fagron

Latanoprost και ανάπτυξη βλεφαρίδων και φρυδιών

Fagron Advanced Derma



Επιστροφή στο 
αναγενές στάδιο 

Αναγενές στάδιο Καταγενές στάδιο Τελογενές στάδιο

SERAQUA™
Πολύ ελαφριά βάση ορού

• Καινοτόμα υδρόφιλη βάση ορού 
• Κομψού τύπου σύνθεση με εξαιρετικά ελαφριά αίσθηση στο δέρμα
• Άριστη ικανότητα επάλειψης σε συνδυασμό με ταχεία απορρόφηση
• Ενυδάτωση και προστασία της επιδερμίδας χωρίς να φράζει τους πόρους του δέρματος
• Υποαλλεργικό και μη φαγεσωρογόνο προϊόν 
• Πλήρως κατάλληλη για εφαρμογή στην περιοχή του προσώπου, συμπεριλαμβανομένων φρυδιών 

και βλεφάρων
• Ιδανικός φορέας για την ενσωμάτωση, υψηλής συγκέντρωσης, ευρέου φάσματος φαρμακευτικών 

ουσιών

FAGRON EYELID APPLICATOR
Περιέκτης εφαρμογής επί βλεφαρίδων 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 
• Μοναδική φαρμακευτική ποιότητα, χωρίς απώλεια τριχών, χωρίς πρόσθετα και  χωρίς μεταλλικά 

μέρη

Τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η ισορροπία των 
επιπέδων των προσταγλανδινών (PGs) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στην ανάπτυξη του κύκλου ζωής της τρίχας. 

Η ισορροπία στη συγκέντρωση  των προσταγλανδινών επιτρέπει την 
ισορροπία μεταξύ των σταδίων του κύκλου ανάπτυξης της τρίχας anagen 
(αναγενές στάδιο), catagen (καταγενές στάδιο) και telogen (τελογενές 

στάδιο). Μια ανισορροπία στην συγκέντρωση των προσταγλανδινών 
οδηγεί σε εξασθένηση του αναγενούς σταδίου και αυξάνει το ποσοστό των 
τριχών κατά το καταγενές και τελογενές στάδιο, που μπορεί να οδηγήσει 
σε αλωπεκία. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει μια μείωση του αριθμού των 
τριχικών θυλάκων και αραίωση των τριχών.⁵,⁷,¹⁵

Ο ρόλος των προσταγλανδινών στον κύκλο ζωής της τρίχας

Κύκλος ανάπτυξης τριχών (3 στάδια)
 
Αναγενές στάδιο
Φάση άμεσης ανάπτυξης τριχών. Αναγέννηση τριχικών θυλάκων με 
άμεση ανάπτυξη των τριχών. Η φάση ανάπτυξης διαρκεί 2-6 χρόνια και σε 
αυτό το στάδιο βρίσκεται περίπου 80-90% των τριχών.

Καταγενές στάδιο
Μεταβατική φάση. Αποχωρισμός της δερμιδικής θηλής από την μήτρα. 
Αποκόλληση τριχών από την αιματική κυκλοφορία. Στο στάδιο αυτό 
βρίσκεται περίπου 1% των τριχών και έχει διάρκεια 3-4 εβδομάδες.
 
Τελογενές στάδιο
Φάση ηρεμίας. Η σχηματισμένη τρίχα παραμένει ενωμένη με το θυλάκιο 
(δημιουργία δευτερογενούς πόρου). Το τελογενές στάδιο διαρκεί 3-4 μήνες 
και στο στάδιο αυτό βρίσκεται το 20% των τριχών. Κατά τη διάρκεια του 
σταδίου ηρεμίας δημιουργεί μια νέα θηλή, και ο κύκλος επαναλαμβάνεται.
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LATANOPROST 0.005% ΣΕ SERAQUA™
Υπολογισμένο για να κάνουν 10 ml

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.

1.
Προσθέστε το polysorbate 20 
(0.3 g)και τη phenoxyethanol 
(0.05 g) στο κεκαθαρμένο ύδωρ 
και αναδεύστε καλά για να 
σχηματιστεί 10 ml ομοιογενούς 
διαλύματος (Α).

2.
Προσθέστε τα 10 ml του 
διαλύματος polysorbate (Α) 
απευθείας στον περιέκτη που 
περιέχει 5 mg latanoprost.

3.
Κλείστε τον περιέκτη του 
latanoprost και ανακινήστε επί 5 
λεπτά μέχρι να διαλυθεί καλά το 
latanoprost και να δημιουργηθεί 
ένα ομοιογενές διάλυμα 
latanoprost (stock solution).

4.
Αφήνετε το latanoprost stock 
solution (Β) σε ηρεμία έως ότου 
όλες οι φυσαλίδες εξαφανιστούν. 
(Το latanoprost stock solution 
είναι σταθερό για 3 μήνες σε 
θερμοκρασία δωματίου 15-25 °C).

Οδηγίες παρασκευής latanoprost stock solution

Δήλωση Ευθύνης: Παρόλο που έχουν γίνει εκτενείς προσπάθειες να διασφαλιστεί η ακρίβεια των προτεινόμενων συνταγών δε γίνονται αναφορές σχετικά με τη χρήση, την ασφάλεια, αποτελεσματικότητα ή βιοδιαθεσιμότητα τους. 
Οι παρεχόμενες πληροφορίες δε συνιστούν εκπαίδευση ασθενούς και δε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο επαγγελματικής διάγνωσης και θεραπείας. Το περιεχόμενο του παρόντος φυλλαδίου δε μπορεί να 
ερμηνευθεί ως ιατρική συμβουλή, σύσταση ή γνώμη. Οι επαγγελματίες υγείας - ιατροί και φαρμακοποιοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες και συνιστάται να πράξουν μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο και σύμφωνα με 
την δική τους επαγγελματική γνώμη και κρίση. Για τους ανωτέρω λόγους η Fagron Hellas δεν αποδέχεται και δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση για τις συνταγές ή τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν 
και για οποιαδήποτε παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή ευθύνη ως προς το τελικό γαληνικό παρασκεύασμα. LF
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