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Maść na odciski, Hasco, 10 g
 

cena: 5,49 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 10 gram

Postać maść

Producent HASCO

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Pielęgnacja

Opis produktu
 

Opis
Maść na odciski Hasco zawiera substancje czynne:

kwas salicylowy

i kwas S-mlekowy

oraz substancje pomocnicze - plaster nostrzykowy i lanolinę.

Maść na odcisk działa keratolitycznie (złuszczająco), zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczanie oraz
działa miejscowo przeciwzapalnie.

Wskazania
Usuwanie odcisków.

Substancja czynna: Acidum lacticum, Acidum salicylicum

Skład
1 g maści zawiera:

400 mg kwasu salicylowego

100 mg kwasu (S)-mlekowego

Pozostałe składniki leku to: plaster nostrzykowy, lanolina.

Dawkowanie
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 Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub
pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na odciski.Odcisk wymoczyć i osuszyć. Nałożyć na odcisk cienką warstwę maści i
zabezpieczyć plastrem lub bandażem. Stosować lek przez 4 do 6 dni rano i na noc, nie zmywając posmarowanych miejsc
wodą.Następnie odcisk należy dobrze wymoczyć w gorącej wodzie i usunąć. Nie należy wycinać ani wyrywać odcisków. W razie braku
efektów powtórzyć leczenie po upływie 3 dni.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Maść na odciski:

jeśli pacjent ma uczulenie na kwas salicylowy, kwas mlekowy lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

jeśli skóra w otoczeniu odcisku jest uszkodzona lub zmieniona zapalnie,

u pacjentów z cukrzycą lub z zaburzeniami krążenia,

u dzieci.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: HASCO-LEK

Pozwolenie: MZ R/6680

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia
Przed rozpoczęciem stosowania leku Maść na odciski należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpią objawy podrażnienia skóry lub uczulenie. Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk. Nie należy
stosować leku na niezmienioną zdrową skórę, ani na skórę uszkodzoną, gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane
kwasu salicylowego. Unikać kontaktu maści z oczami i błonami śluzowymi.

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. Nie badano bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w okresie ciąży i kobiet
karmiących piersią.

Interakcje z innymi lekami
Nie są znane interakcje wynikające z miejscowego i krótkotrwałego zastosowania leku zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem
stosowania.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Stosowanie leku zgodnie ze wskazaniami i zalecanym dawkowaniem nie wiąże się z istotnym ryzykiem wystąpienia działań
niepożądanych.Niekiedy może wystąpić miejscowe podrażnienie i objawy nadwrażliwości skóry.
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