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Maść na odleżyny, 130 g
 

Cena: 39,59 zł

Opis słownikowy

Postać maść

Producent Starpharma

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Homeopatyczny produkt leczniczy, Nagietek,
Oczar, Rumianek

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Maść na odleżyny, 130 g

Ma?? na odle?yny (unguentum antidecubitis) to lek homeopatyczny stosowany w
powierzchniowych uszkodzeniach skóry. Ma?? mo?na stosowa? przede wszystkim na
odle?yny, ale tak?e w przypadku siniaków po urazach, odparzeniach oraz w stanach
maceracji naskórka.

Skład Maść na odleżyny, 130 g

Substancjami czynnymi leku homeopatycznego s?: Chamomilla
recutita TM, Hamamelis virginiana TM, Calendula officinalis D2

100 g ma?ci zawiera: Chamomilla Recutita TM - 5,0 g, Hamamelis Virginiana TM 5,0
g, Calendula Officinalis D2 - 5,0 g

Substancje pomocnicze: Wodorotlenek sodu, 4-hydrobenzoesan etylu, bia?a wazelina,
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ciek?a parafina, polisorbat 60, monostearynian glicerolu, alkohol cetostearyowy, woda
oczyszczona, gliceryna, imidazolidynylomocznik, kwas benzoesowy.

Wskazania Maść na odleżyny, 130 g

Wskazaniami do zastosowania Maści na odleżyny są: odleżyny, powierzchniowe uszkodzenia skóry, krwiaki (siniaki) po urazach,
odparzenia i stany maceracji naskórka.

Dawkowanie Maść na odleżyny, 130 g

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.

Maść na odleżyny stosuje się na skórę. Zwykle raz czy dwa razy dziennie należy smarować cienką warstwą zmienione chorobowo
miejsca, chyba że lekarz zaleci inaczej lub jest potrzeba częściej.

Przeciwwskazania Maść na odleżyny, 130 g

Ma?ci na odle?yny nie nale?y stosowa? u osób nadwra?liwych na którykolwiek
sk?adnik ma?ci, szczególnie na ro?liny z rodziny Compositae (np. rumianek,
nagietek).

Informacje dodatkowe Maść na odleżyny, 130 g

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

Dotychczas nie stwierdzono, aby lek homeopatyczny powodował działania niepożądane.

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.

W czasie ciąży i karmienia piersią nie należy stosować leku, chyba że na wyraźne polecenie lekarza.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Mać na odleżyny jest przeznaczona dla dorosłych pacjentów i bez porozumienia z lekarzem nie należy jej stosować u dzieci.
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