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 Brugsanvisning 

Beskrivelse

Nalox er en klar, farveløs væske, som leveres i en plasttube med en silikonespids, til enkel 
påføring på neglen. Nalox er fri for konserveringsmidler og parfume. Ingredienserne er fuldt 
biologisk nedbrydelige.

Indikation

Nalox behandler negle, som er ramt af neglesvamp 
(onykomykose) eller psoriasis og forbedrer udseendet 
på misfarvede og deforme negle. Nalox har en fysisk 
keratolytisk virkning og nedbryder de svampeceller, 
der typisk giver neglesvamp. Nalox binder fugt i 
neglen, og giver en mere jævn overflade ved at ændre 
neglens mikromiljø og styrke neglens overflade, 
så neglen holdes i god stand. De første tegn på 
forbedringer ses normalt efter 1-2 ugers behandling.

Anvendelse

Påfør Nalox på de angrebne negle én gang dagligt, 
helst om aftenen lige inden sengetid. Hold tubens 
spids mod neglen. Tryk let på tuben, og fordel 
opløsningen på neglen ved hjælp af spidsen. Påfør et 
tyndt lag af opløsningen på hele neglens overflade. 
Det er vigtigt at opløsningen også påføres under 
kanten af neglen som behandles. Lad tørre i nogle 
minutter efter påføring.
Hvis du anvender neglelak, mens du er i behandling 
med Nalox, fjernes alle gamle lag neglelak grundigt om 
aftenen inden behandling. Påfør Nalox på de angrebne 
negle før sengetid, som beskrevet ovenfor. Næste dag 
kan der påføres neglelak på de behandlede negle. 
Gentag denne procedure hver dag, hvis du bruger 
neglelak i behandlingsperioden.
Behandlingsvarigheden er afhængig af hvor alvorlig 
angrebet er, men i mange tilfælde er 3-6 måneders 
behandling nødvendig for at få tilfredsstillende resultat. 
For at få det optimale resultat, skal behandlingen 
fortsættes indtil en normal negl er vokset helt ud.
Anvend ikke Nalox på neglelejet, hvis neglen med 
svamp helt eller delvist har løsnet sig fra neglelejet.
Nalox har kun en lokal virkning og kan derfor anvendes 
under graviditet og amning. Der er begrænset erfaring 
med brugen hos børn. Spørg lægen før du anvender 

Nalox til børn.

Advarsler og forsigtighedsregler
Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjne og 
slimhinder. Anvend ikke Nalox, hvis du er overfølsom 
for nogle af ingredienserne.

Mulige bivirkninger

Forbigående let irritation af den tilgrænsende 
hud, samt misfarvning af neglen kan forekomme. 
I visse tilfælde kan dele af neglen løsnes fra det 
underliggende negleleje (onykolyse), i nogle tilfælde 
kan den beskadigede del af neglen falde af.

Holdbarhed og opbevaring

Udløbsdato er angivet på tuben, se svejsning og på 
æsken. Opbevares ved 2 °C til 25 °C. Beskyttes mod 
sollys. Må ikke fryses. Opbevares utilgængeligt for 
børn.
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Ingredienser 
Propylenglycol, urea, glycerol, mælkesyre, vand, 
natriumhydroxid, EDTA-dinatrium.

Indhold 
Nalox, 10 ml

Neglesvampbehandling
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