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FOLHETO DE INSTRUÇÕES 
 

Conteúdo: 

Emtrix, 10 ml 

 

Ingredientes:  

Propilenoglicol, ureia, glicerol, ácido láctico, água, hidróxido de sódio, EDTA dissódico. 

 

Descrição: 

Emtrix é um líquido límpido e incolor, fornecido numa bisnaga de plástico, com uma ponta conta-gotas de 

silicone para facilitar a aplicação na unha. Emtrix não contém conservantes nem essências. Os 

ingredientes são totalmente biodegradáveis. 

 

Indicação: 

Para o tratamento das unhas afetadas por infeções fúngicas (onicomicose) ou psoríase. 

Emtrix melhora a aparência das unhas descoloradas e deformadas. Emtrix apresenta um efeito 

queratolítico físico e degrada as células fúngicas que provocam tipicamente as infeções fúngicas das 

unhas.  

Emtrix aumenta a hidratação e suaviza as camadas exteriores da unha e, alterando o microambiente da 

unha e melhorando a integridade da superfície da unha, mantém a unha em boas condições. 

Os primeiros sinais de melhoria são normalmente observados após uma a duas semanas de tratamento. 

Num estudo clínico, 76% dos utilizadores verificaram uma melhoria da aparência das unhas em apenas 1 

semana, e 92% após 8 semanas. 

 

Modo de utilização: 

Aplique Emtrix uma vez por dia nas unhas afetadas, preferencialmente à noite antes de se deitar.  

Segure a ponta da bisnaga sobre a unha. Pressione levemente a bisnaga e espalhe a solução com a 

ponta. Aplique uma fina camada de Emtrix sobre a unha. É importante aplicar a solução também 

no espaço livre por baixo da unha afetada. Após a aplicação, deixe a unha secar durante alguns 

minutos. 

A duração do tratamento depende da gravidade inicial da doença mas, em muitos casos, podem ser 

necessários 3-6 meses de tratamento. Para otimizar os resultados o tratamento deverá ser mantido até que 

uma unha normal cresça totalmente. 

Não aplique Emtrix no espaço livre da unha caso a unha afetada esteja descolada do leito ungueal 

subjacente. Durante o tratamento evite a utilização de verniz, uma vez que diminuirá o efeito de Emtrix. 

Emtrix atua exclusivamente no local de aplicação pelo que poderá ser utilizado durante a gravidez ou 

aleitamento. A experiência em crianças é limitada. Assim, deverá consultar o seu médico antes do 

tratamento de crianças. 

 

Advertências e precauções: 

Apenas para uso externo. Evite o contacto com os olhos ou mucosas. Não utilize se for alérgico a qualquer 

um dos ingredientes. 
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Possíveis efeitos colaterais:  

Em alguns casos poder-se-ão observar pequenas irritações transitórias da pele adjacente à unha e 

descoloração da unha. Pode ainda ocorrer a perda/separação da unha do leito ungueal subjacente 

(onicólise), incluindo a separação da parte afetada da unha. 

 

Validade e condições de conservação: 

Não utilize após a data indicada na bisnaga e na embalagem exterior.  

Conserve entre 2ºC e 25°C. Proteja da luz solar e congelamento.  

Mantenha fora do alcance e da vista das crianças. 

 

 

 Fabricante: 

Moberg Pharma AB 

Gustavslundsv. 42,  

SE-167 51 Bromma, Suécia 

 

Distribuidor: 

Laboratório Edol – Produtos Farmacêuticos, S.A. 

Av. 25 de Abril, 6-6A 

2795-225 Linda-a-Velha, Portugal 

 

Emtrix® é uma marca registada de Moberg Pharma AB. 
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