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CANETA PARA FUNGOS NAS UNHAS

 FUNGEX® CANETA PARA FUNGOS NAS UNHAS
• Trata os fungos nas unhas
• Atua sobre o fungo que causa a infeção fúngica
• Melhora a aparência da unha e reduz a descoloração
• Formulação clinicamente eficaz
• Resultados visíveis em 2 semanas*

• Previne a propagação da infeção e ajuda a prevenir a  
 reinfeção

O QUE CONTÉM ESTE FOLHETO: 
1. O que é FungeX® Caneta para fungos nas unhas
2. Modo de utilização
3. Efeitos adversos possíveis
4. Prazo de validade e condições de conservação
5.  Precauções de utilização
6. Conteúdo da embalagem
7.  Ingredientes

1. O QUE É  FUNGEX® CANETA PARA FUNGOS NAS UNHAS
A Caneta para fungos nas unhas FungeX® é um dispositivo 
médico para o tratamento dos fungos nas unhas. A Caneta 
para fungos nas unhas FungeX® contém um líquido incolor 
numa caneta com um sistema de clique. Este sistema de 
clique ajuda a aplicar uma quantidade pequena de solução 
na unha e a ponta em forma de escova da caneta assegura 
uma aplicação rápida e fácil. Uma caneta é suficiente para o 
tratamento de 1 unha durante 4 meses.

A Caneta para fungos nas unhas FungeX® melhora a 
aparência da unha e reduz a descoloração. Os ensaios 
clínicos com esta fórmula demostraram na maioria dos 
utilizadores resultados visíveis em 2 semanas. *Se, após 3 
meses de tratamento, não houver nenhum resultado visível, 
consulte um médico para indicação de um tratamento 
alternativo ou tratamento adicional.*77% em 2 semanas e 
88% em 4 semanas (n=75)

2. MODO DE UTILIZAÇÃO
Aplique a solução uma vez por dia para limpar e secar a(s) 
unha(s), de preferência à noite:
1. Retire a tampa.
2. Aplique uma camada fina na unha afetada.
3. Coloque a tampa na caneta.
4. Deixe a unha secar durante alguns minutos.

Os melhores resultados são obtidos quando o produto é 
usado diariamente enquanto a unha estiver afetada. A 
duração do tratamento varia de acordo com a severidade da 
condição, e deve ser continuado até que uma unha saudável 
cresça novamente. Na maioria dos casos uma unha nova 
cresce em 6-12 meses.

A solução só atua a nível local e pode ser usada durante a 
gravidez e amamentação. Existe experiência limitada em 
crianças. Portanto, consulte o seu médico antes de usar o 
tratamento em crianças. Para prevenir a propagação da 
infeção, a caneta deve ser utilizada apenas pela mesma 
pessoa e somente para fungos nas unhas.

3. EFEITOS ADVERSOS POSSÍVEIS
Em alguns utilizadores, pode ocorrer irritação transitória 
da pele imediatamente adjacente à unha e pode ocorrer 
também descoloração da unha. Além disso, pode ocorrer 
separação/flexibilização da unha do leito ungueal 
subjacente, incluindo o descolamento da parte afetada da 
unha.

4. PRAZO DE VALIDADE E CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO
Para evitar a utilização do produto alterado e com falta de 
eficácia:
•     Coloque sempre a tampa firmemente no frasco após  
     utilização para evitar que seque.
•     Não utilize após o prazo de validade que está na  
     caneta ou na embalagem.
•     Conserve à temperatura ambiente.

  5. PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
•      Apenas para uso externo da unha.
•      Evite o contacto com a pele, olhos ou mucosas,   
      pois pode ocorrer irritação.
•      Em caso de ingestão do produto ou em caso de  
      reação alérgica, consulte o seu médico.
•      Mantenha longe do alcance e da vista das crianças  
      para prevenir o risco de asfixia com a tampa.
•      Contacte o seu médico se os sintomas piorarem ou  
      não melhorarem.
•      Se detetar algum efeito secundário não mencionado  
      neste folheto, por favor diga ao seu médico ou  
      farmacêutico.
•      Pergunte ao seu médico ou farmacêutico se precisar  
      de informações ou conselhos.

6. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 
Uma Caneta para os fungos nas unhas FungeX® com 4 ml.

7. INGREDIENTES
Monopropileno Glicol, Água, Ácido Lático, Ureia, Hidróxido 
de Sódio.

Todas as questões sobre o produto devem ser enviadas para 
o distribuidor. Para mais informações sobre a caneta para os 
fungos nas unhas FungeX®, por favor visite www.fungex.pt.

FungeX® é uma marca registada de TheOTCLab.
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Leia com atenção este folheto antes de começar a utilizar a FungeX® Caneta para fungos nas unhas. 
Não deite fora este folheto.
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