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Linomag 200 mg/g maść 100 g
 

Cena: 38,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Maści

Producent ZIOŁOLEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Lini oleum virginale

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Linomag 200 mg/g w postaci maści jest produktem na bazie oleju lnianego, który jest bogaty w wielonienasycone kwasy
tłuszczowe, w tym kwas linolowy i linolenowy. Maść pokrywa skórę specjalną warstwą tłuszczową, w ten sposób przyczyniając się do jej
ochrony przed nadmierną utratą wody, a dodatkowo jej działanie wspomaga przywrócenie odpowiedniego nawodnienia naskórka,
zmniejszając jego suchość i redukując problem złuszczania się, a także zapewniając mu lepszą ochronę przed niekorzystnym
działaniem czynników zewnętrznych.

Na co jest Linomag 200 mg/g maść? Wskazaniem do stosowania leku są choroby skóry oraz jej nadmierna suchość. Lek można
stosować wspomagająco w przypadku odparzeń, wyprzeń i wyprysku, poza tym znajduje zastosowanie przy objawach łuszczycy. W
jego składzie znajdują się wielonienasycone egzogenne kwasy tłuszczowe, których działanie polega na normalizowaniu funkcji skóry.
Wielonienasycone egzogenne kwasy tłuszczowe przyspieszają również regenerację skóry, a oprócz tego biorą udział w metabolizmie
lipidów, dzięki czemu wspomagają utrzymanie jej prawidłowego stanu. Do wspomnianych kwasów należy zaliczyć przede wszystkim
kwas linolowy i kwas linolenowy, których działanie dodatkowo wspomaga utrzymanie oraz regenerację naturalnej bariery skóry.

W opakowaniu znajduje się 100 mg maści Linomag 200 mg/g. W skład 1 g maści wchodzi 200 mg oleju lnianego z pierwszego
tłoczenia, a także substancje pomocnicze, w tym wazelina biała oraz lanolina bezwodna. Lek należy stosować według zaleceń
zawartych w dołączonej do jego opakowania ulotce, chyba że lekarz wskaże inaczej. Maść przeznaczona jest wyłącznie do użytku
zewnętrznego i należy stosować ją 1–3 razy dziennie, zależnie od rodzaju schorzenia, z którym zmaga się pacjent. Lek można
rozprowadzać cienką warstwą na zmienionej chorobowo powierzchni skóry. Dopuszczalne jest również nakładanie grubszej warstwy
leku na stosowany opatrunek.

Lek Linomag 200 mg/g maść może u niektórych pacjentów wywoływać działania niepożądane, chociaż nie muszą one wystąpić u
każdej osoby, która będzie go stosować. Dotychczas nie były zgłaszane skutki uboczne Linomag 200 mg/g maść. Jeśli jednak pacjent
zauważy u siebie objawy niepożądane, które mogą wiązać się z przyjęciem leku, powinien skonsultować się z lekarzem. W składzie
maści znajduje się lanolina, przez co nie jest wykluczone wystąpienie miejscowych reakcji skórnych u pacjentów po zastosowaniu leku,
w tym, chociażby kontaktowe zapalenie skóry.
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Nie w każdym przypadku zalecane jest stosowanie leku Linomag 200 mg/g maść, gdyż produkt leczniczy ma również 
przeciwwskazania. Nie zaleca się stosowania leku w przypadku uczulenia na lanolinę lub inny składnik preparatu. Wyrób nie powinien
być też stosowany przy wyprysku łojotokowym. Pacjentki spodziewające się dziecka i karmiące piersią powinny natomiast
skonsultować się z lekarzem w kwestii ewentualnego stosowania leku. Jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki, również powinien
skonsultować się z lekarzem, zanim zastosuje Linomag 200 mg/g maść.

Opis
OTC - Lek wydawany bez recepty

Składniki
100 g maści zawiera: substancję czynną: olej lniany pierwszego tłoczenia z Linum usitatissimum L., semen (nasienie lnu zwyczajnego),
(3:1) - 20 g, substancje pomocnicze: lanolina bezwodna, wazelina biała

Stosowanie
Tylko do użytku zewnętrznego

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek" Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
100

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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