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Linomag podrażnienia maść 20%, 100 g
 

cena: 22,49 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 100 gram

Postać maść

Producent Ziołolek

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie Pielęgnacja

Opis produktu
 

Opis

Linomag maść stosuje się na odparzenia pieluszkowe. Preparat chroni suchą skórę u niemowlaka przed szkodliwym wpływem
środowiska. Redukuje uczucie ściągnięcia, złuszczanie i dobrze natłuszcza.

Wskazania

Linomag maść można stosować już do pielęgnacji wrażliwego naskórka niemowląt. Polecana jest do codziennej pielęgnacji suchej skóry
bądź przy chorobach skóry (np. łuszczycy), odparzeniach, wyprysku.

Dawkowanie

Lek Linomag maść przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę.

  Zewnętrznie do tamponów i wcierania jeden do trzech razy na dobę.

  W zależności od rodzaju schorzenia stosować jeden do trzech razy na dobę.

  Lekko rozprowadzić cienką warstwę maści bezpośrednio na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry lub nałożyć grubą warstwę na
stosowanym opatrunku.

  W łuszczycy i wyprysku u dzieci i niemowląt wskazane stosować wg wskazań lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Substancja czynna: złożone
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 Skład

linomag, - lanolinum, - vaselinum album.

Przeciwwskazania

Wyprysk łojotokowy. Uczulenie na lanolinę lub którykolwiek składnik preparatu.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania leku Linomag należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci.
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.

Brak danych na temat stosowania leku przez kobiety w ciąży.

Brak danych na temat stosowania leku przez kobiety karmiące piersią.
Lek zawiera lanolinę. Linomag może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Brak doniesień o występowaniu działań niepożądanych po zastosowaniu maści Linomag.

U niektórych osób w czasie stosowania Linomag maść mogą wystąpić inne działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, należy poinformować o nich lekarza.

Zawartość

Tuba polietylenowa z zakrętką polipropylenową w tekturowym pudełku o zawartości 100 g.

Sposób przechowywania
15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ZIOŁOLEK

Pozwolenie: MZ R/2095
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