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Maść cynkowa 10%, 20 g p/zapalna wysuszająca
 

cena: 4,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 20 g

Postać maść

Producent AMARA

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Skóra

Opis produktu
 

Substancja czynna: zincum oxydatum

Skład

100 g maści zawiera:

10 g substancji czynnej tlenku cynku

pozostałe składniki leku to: wazelina hydrofilowa (cholesterol, alkohol stearylowy, wosk biały, wazelina biała).

Zawartość

Lek ma postać białej maści. Opakowanie: tuba aluminiowa zawiera  20 g maści w tekturowym pudełku.

Dawkowanie

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy nanosić cienką warstwę maści rękoma
1-2 razy dziennie na chorobowo zmienione powierzchnie skóry.

Przed zastosowaniem i po zastosowaniu należy umyć dokładnie ręce. W przypadku trądziku maść nanosić punktowo. W przypadku
wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Maść cynkowa:
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 jeśli pacjent ma uczulenie na tlenek cynku lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

na uszkodzoną skórę,

w ostrych stanach zapalnych skóry.

Ostrzeżenia

Należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią pomimo stosowania maści.

W trakcie stosowania leku należy unikać kontaktu z oczami.

Nie zaleca się stosowania na duże powierzchnie ciała.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Maść cynkowa może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią. W przypadku wystąpienia
jakiegokolwiek działania niepożądanego należy poradzić się lekarza.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, al.
Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Interakcje z innymi lekamiNależy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nie opisano interakcji stosowanego miejscowo tlenku cynku.

Prowadzenie pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Ciąża i laktacja

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.

Sposób przechowywania25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AMARA

Pozwolenie: MZ 11923
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