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Masc pięciornikowa złożona maść 20 g
 

Cena: 9,91 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 g

Postać maść

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
PROLAB SP. Z O.O., PATEREK

Opis produktu
 

Opis

Maść pięciornikowa złożona to lek wieloskładnikowy stosowany na małe uszkodzenia skóry, typu: otarcia, zadrapania. Maść wykazuje
działanie przeciwzapalne, ściągające, wysuszające oraz lekko odkażające. Lek przeznaczony dla młodzieży powyżej 12 lat i osób
dorosłych.

Skład
Substancjami czynnymi są: wyciąg z kłącza pięciornika płynny (Tormentillae extractum fluidum), sulfobituminian amonowy, tlenek cynku
(Zinci oxidum).

100 g preparatu zawiera: wyciąg z kłącza pięciornika płynny 3,0 g, sulfobituminian amonowy 2,0 g, tlenek cynku 20,0 g, lanolina 8,0 g,
wazelina żółta 67,0 g.

Substancje pomocnicze: lanolina (Lanolinum), wazelina żółta (Vaselinum flavum).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie:
Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: kilka razy dziennie nanosić cienką warstwę maści na chorobowo zmienione miejsce na skórze.

Działanie
Maść pięciornikowa złożona zawiera kilka substancji czynnych, które są odpowiedzialne za działanie przeciwzapalne, lekko odkażające i
ściągające, wysuszające.

Wskazania
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Maść pięciornikowa złożona stosuje się na niewielkie uszkodzenia skóry, jak zadrapania czy otarcia.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku:
w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu,
na otwarte rany,
na duże uszkodzenia skóry,
u dzieci poniżej 12 lat.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Czasami może wystąpić miejscowe podrażnienie skóry, należy wtedy zaprzestać stosowania preparatu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Maść pięciornikowa złożona zawiera lanolinę, która może wywoływać miejscowe skórne reakcje alergiczne.
Należy unikać kontaktu leku z oczami.
Jeśli podczas terapii lekiem objawy nasilą się lub nie ustępują, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.
Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Produktu leczniczego nie stosować z innymi lekami stosowanymi miejscowo.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.
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