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Maść nagietkowa, 25 g
 

Cena: 14,61 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ELISSA W.A.K. I P.

Opis produktu
 

Maść nagietkowa to lek przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę w przypadku stanów zapalnych oraz pomocniczo do
gojenia niewielkich zranień. Substancją czynną leku jest ekstrakt z koszyczka nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.), a jego
skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Ze względu na kolor płatków nagietka maść ma
naturalnie pomarańczowy kolor.

Wskazania

Leczenie łagodnych stanów zapalnych skóry, pomocniczo do gojenia niewielkich zranień.

Skład

Maść zawiera: susbstancję czynną: ekstrakt z koszyczka nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.) 100g/100g; substancje
pomocnicze: etanol, wazelina biała.

Działanie

Przeciwzapalne, gojące.

Dawkowanie

Lek do stosowania na na skórę.
Dorośli: smarować 2-4 razy dziennie zmienione chorobowo powierzchnie skóry.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
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wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Przeciwwskazania

Jeśli pacjent ma uczulenie na nagietek lub inne rośliny z rodziny Złożonych (Compositae = Asteraceae).
Nie należy stosować maści na otwarte rany i znacznie uszkodzoną skórę.
Nie stosować w stanach zapalnych brodawek sutkowych w okresie karmienia piersią.

Przechowywanie

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC. Nie
stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego
miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki,
których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Mogą wystąpić odczyny alergiczne skóry (np. alergia kontaktowa).

 

Interakcje

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