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Rekord Łuszczy, Maść przeciw odciskom i zgrubieniom
skóry, 15 g
 

cena: 5,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 200mg/g

Opakowanie 15 gram

Postać maść

Producent Oceanic

Rejestracja lek

Substancja
czynna

acidum salicylicum

Zastosowanie Alergia

Opis produktu
 

Działanie

Preparat do stosowania miejscowego o dzialaniu keratolitycznym i keratoplastycznym. Kwas salicylowy i kwas mlekowy dzialaja
przyzegajaco, zmiekczajaco i zluszczajaco, ulatwiajac usuniecie zrogowacialego naskorka.

Substancja czynna: acidum salicylicum

Skład

1 g maści zawiera 200 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum).

Zawartość

Tuba aluminiowa zawierająca 15 g maści w tekturowym pudełku z załączoną informacją dla pacjenta (ulotka).

Dawkowanie

Stosować miejscowo.

Przed rozpoczęciem leczenia nogi należy dobrze wymoczyć w ciepłej wodzie. Następnie należy maść nałożyć na odcisk i zabezpieczyć
plastrem. Codziennie uzupełniać ubytek maści zachowując ostrożność tak, aby nie dostała się na zdrową skórę. Leczenie trwa tydzień,
ro upływie tego czasu nogi należy ponownie dobrze wymoczyć. Odcisk powinien dać się łatwo usunąć.
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 W ten sam sposób leczy się zgrubiałą skórę. W przypadku bardzo zastarzałych zmianach, leczenie należy powtórzyć.

Nie stosować dłużej niż przez 2 miesiące.

Przeciwwskazania

Nie stosować produktu leczniczego:

w nadwrażliwości na kwas salicylowy, salicylany lub na substancję pomocniczą produktu;
u pacjentów z cukrzycą lub z zaburzeniami układu krążenia;
jeśli skóra w okolicy odciska (lub zgrubienia skóry) jest zraniona lub zmieniona zapalnie;
na zmiany o dużej powierzchni;
do oczu;
na skórę twarzy, pachwin;
w okolicy odbytu i narządów płciowych;
na błony śluzowe;
u dzieci.

Ostrzeżenia

Przerwać leczenie, jeśli wystąpi nadmierne podrażnienie skóry.

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z produktem.

Produkt należy nakładać wyłącznie na odcisk lub zgrubienie skóry nie należy stosować produktu na niezmienioną zdrową skórę, ani na
uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić jego ogólnoustrojowe działania. Jeśli dojdzie do
pokrycia produktem otaczającej odcisk zdrowej skóry, należy ją natychmiast dokładnie zmyć wodą.

Przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania podczas stosowania zgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania.

Działania niepożądane

Produkt może powodować miejscowe podrażnienie skóry, stan zapalny skóry, odczyny alergiczne i nadmierne wysuszenie skóry.
Zastosowanie produktu na skórę zdrową, duże powierzchnie skóry lub błony śluzowe może powodować objawy podrażnienia w postaci
rumienią. W przypadku przewlekłego stosowania leku mogą wystąpić ogólne działania niepożądane kwasu salicylowego.

Interakcje z innymi lekami

Dotychczas nie odnotowano interakcji produktu z innymi produktami leczniczymi. Ponieważ kwas salicylowy wchłania się przez
nieuszkodzony naskórek, produkt może oddziaływać z lekami działającymi ogólnie i miejscowo. Kwas salicylowy, jako lek silnie wiążący
się z białkami krwi, wypiera z połączeń z białkami krwi leki o mniejszym powinowactwie, co prowadzi do nasilenia ich działania. Kwas
salicylowy nasila działanie m.in. doustnych leków hipoglikemizujących z grupy pochodnych sulfonylomocznika, preparatów litu. leków
przeciwzakrzepowych, może nasilać działanie fenytoiny i kwasu walproinowego. Leki metabolizowane przez cytochrom P-450, jak
cymetydyna, hamują metabolizm kwasu salicylowego. Kwas salicylowy może osłabiać działanie leków hipotensyjnych, np. z grupy
inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz leków moczopędnych.

Prowadzenie pojazdów

Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy" nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i
obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ciąża i laktacja

Kwas salicylowy przenika przez łożysko dlatego produktu nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania produktu u kobiet karmiących piersią.
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 Sposób przechowywania 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AMARA

Pozwolenie: MZIOS R/1452
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