
 
HAIRMAX 2% Topical Solution  

 For Women  
HAIRMAX 5% Topical Solution  

For Men 
 
Prescription Only Medicine  
 
Composition: 
Hairmax 2%:  
Each ml contains: 
Minoxidil       20 mg 
 
Hairmax 5%:  
Each ml contains: 
Minoxidil       50 mg 
 
Propylene Glycol as preservative. 
 
Therapeutic Activity: 

- Hairmax 5% is used in men to regrow hair on the top of the scalp (Vertex only) 
"androgenic alopecia". 

- Hairmax 2% is used in women to regrow hair on the scalp 
- These preparations are indicated for persons aged between 18-65 years of age 

suffering from hair loss of hereditary type only. 
- Hairmax topical solution is used in the treatment of “alopecia areata” in patients 

with extensive disease 
 
When should not this preparation be used: 

Hairmax solutions are contraindicated in the following conditions: 
- In patients with known hypersensitivity to Minoxidil, or to any other ingredients in the 

formulations. 
- In pregnant and nursing mothers 
- For persons below 18 or above 65 years of age. 

 
Precautions: 

- Avoid contact with eyes, nose and mouth. In case of accidental contact flush the area 
thoroughly with cool tap water. 

- Be careful not to breathe in the spray, while applying the product. 
- Do not apply to other parts of the body. 
- It takes time to regrow hair; you may need to use the product for at least 4 months before 

you see the results. 
- You should consult your physician to determine the type of your hair loss, and to 

determine if this treatment is suitable for your case. 
- The use of this product leads to regrow hair on the baldness areas for some people and in 

different ways from one to one. 
- This product is for long term use, if you stop treatment with this product, the hair loss and 

disappearance of improvement will occur. 
 
 



 
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Hairmax solutions some side effects may occur during the 
course of treatment such as: 

- Itching and skin irritation of the treated area of the scalp. 
- If severe itching, redness or burning, chest pain, rapid heart beat, faintness or dizziness, 

weight gain, oedema in various parts of body, change in blood pressure occur after 
applying the drug, check with your physician before using it again. 

- Unwanted hair growth may also occur adjacent to the treated areas or in areas where the 
medicine has been advertently transferred several times. 

 
Drug Interactions: 
If you are applying another medicine concomitantly or if you have just finished treatment with 
another medicine inform your physician in order to prevent hazards or lack of efficacy resulting 
from drug interactions. This is especially important for the people taking guanethidine, 
or using cortisone, or cortisone-like drugs, petroleum jelly (Vaseline), or tretinoin on the scalp. 
Do not use this medicine concomitantly with other medicines on the scalp. 
 
Do not take this medicine without consulting your physician before starting treatment: 

- If you are with hypertension .  
- If you have any heart disease. 
- If you have skin problems or irritation of the scalp (e.g. sunburn or abraded scalp) 

 
To Avoid Poisoning: 
1. Keep the medicine out of the reach of children. 
2. If a child swallowed the medication accidentally, seek help at an emergency and take the 

remaining medicine with you. 
3. Do not induce vomiting without consulting the physician. 
4. Do not apply your medication in the dark, always read the label and make sure you are using  
    the right medication. 
5. Always notice the expiry date and never use the medicine after that date.  
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage. 
 
Dosage and Administration: 
The dose is according to physician's instructions 

• If you have washed your hair, make sure that your hair and scalp are completely dry 
before applying this medicine.  

• The maximum quantity for treatment is 2 ml (14 sprays) a day: 1ml (7 sprays) in the 
morning & 1ml (7 sprays) in the evening. Do not exceed the recommended dosage, 
frequent use does not enhance hair growth but may cause a rise in side effects. 

• Remove the transparent plastic cover, hold the bottle vertically and spray the solution 
onto the required area, apply 1ml (7 sprays) of the solution on the scalp twice daily, 
starting from the center of the balding area to outward. Spread the solution with clean 
fingers on the scalp. 

• Do not shampoo, wash or rinse your hair for 4 hours after applying Hairmax solution. 
• Wash your hands immediately after using this medicine, to remove any medicine that 

may be on them.  
• Do not use a hairdryer to dry the scalp after you applying Hairmax solution. Blowing 

with a hairdryer on the scalp may make the treatment less effective.  
• Allow Hairmax solution to completely dry for 2 to 4 hours after applying it, including 

before going to bed.  



• Hairmax solution can stain clothing, hats, or bed linen if your hair or scalp is not fully dry 
after using the medicine.  

• Avoid transferring the medicine while wet to other parts of the body. This can occur if 
the medicine gets on your pillowcase or bed linens or if your hands are not washed after 
applying Hairmax.  

• If you forget to apply this medicine at the specified time, start again at the next specified 
time for use. 

• If there is no improvement in your condition during several months, refer to your 
physician. 

• Do not use any other skin products on the same skin area on which you use this drug. 
Hair coloring, hair permanents and hair relaxers may be used during therapy as long as 
the scalp is washed just before applying the hair coloring or permanents or relaxer. This 
drug should not be used 24 hours before and after the hair treatment procedure. 

• This product is for treatment balding areas without any hair growth at all. 

How can you contribute to the success of the treatment: 
- Follow the instructions closely. 
- Apply the medicine only when the hair and scalp are completely dry. 
- Do not stop treatment because this will lead to hair loss.  

 
 
Attention: 

- For external use only. 
- Flammable, keep away from fire or flame. 

 
Storage: 
Store at a temperature between 15 – 30°C, protect from heat, direct light and freezing.  
 
Presentation: 
Hairmax 2%: A bottle of 60 ml solution. 
Hairmax 5%: A bottle of 60 ml solution. 
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  محلول موضعي%2هيرماكس 
  للنساء

  محلول موضعي%5هيرماكس 
  للرجال

 
  ملزم بوصفة طبية 
  

  :التركيبة الدوائية
  %:2 هيرماكس

  :كل مل يحتوي على 
  ملغم 20كسيديل      مينو

  
  %: 5 هيرماكس

  :كل مل يحتوي على
  ملغم 50مينوكسيديل       

  
  .بروبيلين جاليكول كمادة حافظة

  
  :الفاعلية العالجية

  ".الصلع) "القمة فقط(يستعمل من قبل الرجال إلعادة نمو الشعر على أعلى فروة الرأس % 5هيرماكس  -
  .على فروة الرأسادة نمو الشعرإلعالنساء من قبل يستعمل % 2هيرماكس  -
صلع الوراثي سنة الذين يعانون من ال 65-18تتراوح اعمارهم بين  الذينتستعمل هذه المستحضرات لألشخاص  -

 .فقط
  .يستخدم هيرماكس محلول موضعي في عالج المرضى الذين يعانون من داء الثعلبة بشكل حاد -
  
  

  :العالجهذا استعمال  متى يمنع
  :هيرماكس في الحاالت التالية يمنع استخدام

  .أو إلحدى مركبات المستحضر مينوكسيديللل للمرضى الذين لديهم حساسية معروفة -
  .المرضعاتللحوامل و -
  .سنة 65سنة أو لمن هم فوق  18دون  لألشخاص -
  

  : االحتياطات
طف المنطقة المصابة بالماء إذا حدث أي مالمسة عن طريق الخطأ، اش. تجنب مالمسة الدواء للعينين األنف والفم -

 .البارد
 .تجنب استنشاق الدواء عند االستخدام -
 .على مناطق أخرى من الجسمالدواء ال ترش  -
قبل ظهور ور شه 4ستعمال الدواء لمدة ال تقل عن إن عملية إعادة نمو الشعر تحتاج إلى وقت، قد تحتاج ال -

 .النتائج
 .الشعر لديك، وإن كان هذا العالج مالئم لحالتكيجب استشارة الطبيب من أجل تحديد نوع تساقط   -
ستعمال هذا المستحضر يؤدي إلى نمو الشعر من جديد في مناطق الصلع لدى بعض االشخاص، و تختلف النتائج إ -

 .من شخص إلى آخر



هذا المستحضر هو لإلستعمال الطويل االمد، في حالة التوقف عن العالج بهذا المستحضر فإن تساقط الشعر  -
 .فاء التحسن هو شبه مؤكدواخت

  
  :الجانبية األعراض

  :، مثلالجانبية خالل فترة العالج األعراضقد تحدث بعض  للهيرماكسالمرغوبة العالجية التأثيرات  إلى إضافة
  .الرأس فروةلحكة و تهيج الجلد في المنطقة المعالجة  -
حكة شديدة، احمرار أو حرقة، ألم في : تاليةاستشر طبيبك قبل استعمال الدواء ثانية في حال ظهور االعراض ال -

الصدر، تسارع قي ضربات القلب، إغماء أو دوار، زيادة في الوزن، وذمة في مختلف انحاء الجسم، حدوث تغير 
  .في ضغط الدم بعد استعمال الدواء

التي انتقل اليها  قد يحدث نمو للشعر غير المرغوب به في المناطق المجاورة للمناطق المعالجة، أو في المناطق -
  .الدواء عدة مرات

 
  :التفاعالت بين االدوية

تجنب المخاطر او انتهيت مؤخراً من العالج بدواء اخر اعلم طبيبك بذلك لفي نفس الوقت آخر  تستخدم دواءً كنت  إذا
جوانيثيدين  ن، هذا مهم خصوصاً لألشخاص الذين يتناولواألدوية بين تفاعالتتي تنتج من الالالعالج نجاعة  أو قلة

 .الرأس فروةزون، فازلين أو تريتينوين على يأدوية مماثلة للكورت ،زونيكورتالذين يستخدمون ،
  .الرأس فروة ال تستعمل هذا الدواء بشكل متزامن مع أدوية أخرى على

  
  :قبل بدء العالجاستشارة طبيبك  دون تستخدم هذا الدواء ال
  .ارتفاع في ضغط الدممن  ذا كنت تعانيإ -
 .إذا كنت تعاني من أي مرض في القلب -
 ).مثل حروق الشمس أو خدوش في فروة الرأس(إذا كنت تعاني من أي مشاكل جلدية أو تهيج في فروة الرأس  -

  
  :لتجنب التسمم

  .االدوية بعيداً عن متناول ايدي االطفال  احفظ. 1
  .تناول طفل الدواء عن طريق الخطأ يجب التوجه مباشرة الى قسم الطوارئ مع اخذ الكمية المتبقية من الدواء ذاا. 2
  .دون استشارة الطبيب احداث التقيؤال تحاول . 3
  .الدواء المناسب تستخدمدواءك في الظالم و اقرأ التعليمات لتتأكد انك  تستخدم ال. 4
 .الدواء بعد هذا التاريخ تستخدمالحية الدواء وال تأكد دائماً من تاريخ نهاية ص. 5
  .خالل فترة التخزين الشديدتينرطوبة لالحرارة ولتعريض الدواء  تجنب. 6
  

  :الجرعة وتعليمات االستخدام
  .الجرعة حسب تعليمات الطبيب

 .تماماً قبل استخدام الدواء جافةالرأس  فروةإذا كنت قد قمت بغسل شعرك، تأكد أن الشعر و •
 )بخات 7( مل 1في الصباح و  )بخات 7( مل 1: في اليوم )ةبخ 14( مل 2للعالج هي  ىكمية القصوال •

ال تتجاوز الجرعة الموصوفة، االستعمال المتكرر ال يحفز نمو الشعر بل قد يزيد من . عند المساء
 .االعراض الجانبية

ضع حلول على المنطقة المطلوبة، نزع الغطاء البالستيكي الشفاف، احمل العبوة بشكل عامودي و رش الما •
الى  الصلع من المحلول على فروة الرأس مرتين يومياً، ابتداء من منتصف منطقة )بخات 7( مل 1

 .وّزع المحلول على فروة الرأس بأصابع نظيفة.االطراف
 .هيرماكس ساعات بعد وضع محلول 4 لمدةبالماء و الصابون ال تغسل شعرك  •
 .مال الدواء إلزالة ما قد يكون قد علق عليها منهاغسل يديك حاالً بعد استع •
أقل  العالج قد يجعل ألن هذاهيرماكس محلول الرأس بعد وضع  فروةال تستخدم مجفف الشعر لتجفيف  •

 .فاعلية
 . ساعات بعد وضعه، وقبل الذهاب للنوم 4-2هيرماكس حتى يجف تماماً لمدة محلول  اترك •



ً الرأس غير جا فروةاذا كان الشعر أو  •  ،هيرماكس قد يصبغ المالبسمحلول فإن  بعد استخدام الدواء فة تماما
 .القبعات، أو الفراش

هذا قد يحصل إذا المس الدواء غطاء . تجنب مالمسة الدواء لمناطق أخرى من الجسم خالل فترة االستعمال •
 .ل هيرماكسومحلبعد استخدام  كلم تغسل يديالوسادة أو الفراش أو إذا 

إذا نسيت أن ت • .بدأ بوضعه من جديد في الوقت المحدد التالي لالستعمالاضع الدواء في الوقت المحدد، 
 .استشر طبيبك في حال عدم وجود تحسن خالل عدة اشهر من االستخدام •
يمكن استخدام . الدواءهذا ال تستخدم أي مستحضرات جلد أخرى على نفس منطقة الجلد التي تضع عليها  •

يجب . عر و منعمات الشعر أثناء العالج على أن تغسل فروة الرأس قبل وضعهاملونات الشعر، مثبتات الش
 .ساعة قبل وبعد عملية عالج الشعر 24الدواء لمدة  هذا عدم إستخدام

  .نمو للشعر أي يستخدم هذا المستحضر لعالج مناطق الصلع الخالية من •
  
  

  :في نجاح العالجكيفية المساهمة 
  يجب اتباع التعليمات بدقة -
ً  فروةب استعمال الدواء فقط حينما يكون الشعر ويج -   الرأس جافين تماما
  .يجب عدم التوقف عن العالج ألن ذلك يؤدي الى تساقط الشعر -
  

  :تنبيه
  .لالستعمال الخارجي

  .قابل لإلشتعال، احفظه بعيداً عن النار أو اللهب
 

  :التخزين
  .ن الحرارة، الضوء المباشر و التجميد، بعيداً عم° 30 – 15على درجة حرارة ما بين  احفظ الدواء

  
  :العبوة

  .مل محلول 60علبة تحتوي على %: 2هيرماكس 
  .مل محلول 60علبة تحتوي على %: 5هيرماكس 
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