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Linomag 200 mg/g maść 30 g
 

Cena: 10,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Maści

Producent ZIOŁOLEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Lini oleum virginale

Opis produktu
 

Wstęp
Linomag 200 mg/g maść 30 g znajduje zastosowanie w leczeniu objawowym różnych chorób skórnych oraz jako środek pielęgnacyjny.
Czynną substancją leku jest olej lniany tłoczony z nasion lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L., semen). W składzie preparatu
znajdziemy też dwie substancje pomocnicze – wazelinę białą i lanolinę bezwodną stanowiące bazę maści. Dzięki zawartości
wielonienasyconych egzogennych kwasów tłuszczowych lek Linomag normalizuje pracę skóry oraz przyspiesza jej regenerację. Maść
tworzy na powierzchni naskórka warstwę tłuszczową, przywracając mu prawidłowe nawodnienie i jednocześnie zapobiega nadmiernej
utracie wody. Poprzez skuteczne nawilżenie Linomag zmniejsza skłonność do rogowacenia i złuszczania się skóry. Dodatkowo stanowi
barierę ochronną przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych takich jak mróz i wiatr oraz szkodliwym działaniem środków
chemicznych.

Preparat Linomag z funkcją nawilżania, natłuszczania i regeneracji skóry z powodzeniem może być stosowany zarówno w celach
leczniczych, jak i kosmetycznych. Maść zalecana jest wspomagająco między innymi w przypadku takich schorzeń jak: wyprysk,
odparzenia i nadmierne przesuszenie naskórka. Skutecznie niweluje także objawy łuszczycy. Lek Linomag świetnie zdaje egzamin
również jako środek do codziennej pielęgnacji skóry dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Używanie maści polecane jest nawet w przypadku
niemowląt, już od pierwszych dni życia. Łagodzi ona podrażnienia związane np. ze stosowaniem pieluch i wspiera regenerację delikatnej
skóry maluszka.

Linomag ma postać maści o nieco tłustej, lecz zarazem lekkiej konsystencji. Lek w tubce o pojemności 30 g dostępny jest w aptece bez
recepty. Przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego na skórę. Należy używać preparatu ściśle według wskazówek
podanych w ulotce pacjenta lub zgodnie z zaleceniami lekarza albo farmaceuty. Proponowane są dwa sposoby aplikowania maści
Linomag. Pierwszym z nich jest nakładanie jej bezpośrednio na chorobowo zmienione miejsca. Niewielką ilość preparatu należy
delikatnie rozprowadzić dłonią na czystej i suchej skórze, bez nadmiernego wcierania. Drugą metodą jest stosowanie leku Linomag do
tamponów. Najpierw trzeba nałożyć dość grubą warstwę maści na przygotowany wcześniej opatrunek, który następnie przykłada się do
leczonej powierzchni. Za każdym razem należy pamiętać o dokładnym umyciu rąk zarówno przed jak i po zastosowaniu preparatu. W
zależności od rodzaju schorzenia i natężenia dolegliwości zaleca się aplikowanie leku 1-3 razy na dobę.
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Wskazanie i działanie
Lek Linomag w postaci maści to produkt, który dokładnie pokrywa naskórek warstwą tłuszczową, co chroni przed nadmierną utratą
wody, a także przywraca skórze właściwy poziom nawodnienia. Poprzez natłuszczenie i nawilżenie skóry preparat ten zmniejsza jej
suchość oraz złuszczanie naskórka, chroniąc tym samym przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych.
W maści Linomag znajdziemy dużą zawartość egzogennych kwasów tłuszczowych, które są niezbędne do utrzymania prawidłowej
kondycji skóry. Co ważne, w produkcie znajdziemy również kwas linolenowy oraz kwas linolowy, które również wpływają korzystnie na
kondycję naturalnej bariery skóry.

Lek Linomag może być stosowany wspomagająco podczas leczenia następujących chorób skóry:

● odparzenia;
● wypryski;
● wyprzenia;
● stany nadmiernej suchości skóry;
● łagodzenie objawów łuszczycy.

Lek Linomag można stosować u dzieci i niemowląt w stanach nadmiernej suchości skóry. W przypadku pozostałych wskazań przed
pierwszym zastosowaniem zaleca się skonsultowanie z lekarzem.

Maść Linomag uważana jest za bezpieczny preparat leczniczy i może być używana przez osoby w każdym wieku – zarówno dzieci, jak i
dorosłych. Jedynymi przeciwwskazaniami do jej stosowania są alergie lub nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. W
praktyce dotyczy to właściwie tylko lanoliny, która może powodować miejscowe reakcje uczuleniowe w postaci podrażnienia lub
kontaktowego zapalenia skóry. Poza tym nie stwierdzono innych znaczących działań niepożądanych związanych z używaniem leku
Linomag w postaci maści.

Mimo to, w pewnych sytuacjach należy zachować ostrożność i przed zastosowaniem preparatu warto skonsultować się z lekarzem lub
farmaceutą. Z takiej porady powinny skorzystać kobiety ciężarne i karmiące piersią oraz planujące w najbliższym czasie zajście w ciążę.
Również pacjentom przewlekle chorym zalecane jest upewnienie się ponad wszelką wątpliwość, czy przyjmowane przez nich na stałe
leki nie kolidują z używaniem maści Linomag. W przypadku poważnych uszkodzeń skóry oraz osób zmagających się z wypryskiem
łojotokowym o zasadności zastosowania preparatu powinien zadecydować specjalista.

Dawkowanie
Lek Linomag należy zawsze stosować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce lub według wskazań lekarza czy też farmaceuty.
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę. Można go stosować do tamponów lub bezpośredniego
wcierania w skórę.

Zalecane dawkowanie: w zależności od rodzaju schorzenia lek Linomag należy stosować jeden do trzech razy na dobę. Cienką warstwę
leku należy lekko rozprowadzić bezpośrednio na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry lub nałożyć grubą warstwę na stosowanym
na ciele opatrunku.

Działania niepożądane
Lek Linomag może wywołać działania niepożądane, jednak nie występują one u każdego. Obecnie nie ma doniesień na temat
występowania działań niepożądanych po zastosowaniu maści Linomag. Ze względu na zawartość lanoliny produkt może powodować
miejscowe reakcje skórne, np. kontaktowe zapalenie skóry. W przypadku stosowania innych leków należy powiedzieć lekarzowi lub
farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie bądź ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować w
najbliższym czasie.

Maść Linomag 200 mg/g należy przechowywać w oryginalnej i szczelnie zamkniętej tubie w temperaturze nieprzekraczającej 25C.
Powinna znajdować się w suchym miejscu, do którego nie dociera światło słoneczne mogące powodować utlenianie preparatu. Bardzo
ważne, aby lek Linomag był umieszczony poza zasięgiem dzieci, w szczególności najmłodszych. Warto też pamiętać, że nie wolno
stosować żadnego środka leczniczego po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. W trosce o środowisko i bezpieczeństwo
innych, przeterminowanego lub niewykorzystanego preparatu nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci. Powinien on być
oddany do apteki lub innego punktu zajmującego się utylizacją leków.

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),
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(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
30

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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