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Maść borna 10% 20 g aflofarm
 

Cena: 3,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 g

Postać Maści

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum boricum

Opis produktu
 

Wstęp
Maść borna 10% Aflofarm to produkt medyczny wydawany bez recepty. Jest polecany do stosowania w stanach zapalnych skóry,
podczas leczenia niewielkich oparzeń, stłuczeń, obrzęków lub innych uszkodzeń naskórka. Maść łagodnie zdezynfekuje powierzchnię
skóry, powstrzymując rozwój bakterii lub grzybów w miejscach zmienionych chorobowo. Jednocześnie delikatnie osusza rany. Dzięki
temu stosowanie maści bornej 10% przyczynia się do przyspieszenia procesów gojenia się ran – zwłaszcza na ich początkowym etapie,
czyli w fazie wytwarzania się ziarniny.

Wskazania i działanie
Maść borną 10% Aflofarm stosuje się w stanach zapalnych skóry, w przypadku leczenia oparzeń oraz niewielkich uszkodzeń naskórka.
Kwas borowy (składnik aktywny) wykazuje niewielkie działanie grzybo– i bakteriostatyczne. Dzięki temu maść działa ściągająco,
wysuszająco i lekko antyseptycznie na powierzchnię skóry.
Maść borna 10% Aflofarm ułatwia ziarninowanie, czyli gojenie się rany poprzez narastanie tkanki łącznej z siecią naczyń włosowatych
(jest to tzw. ziarnina). Jej zadaniem jest wypełnienie ubytku w miejscu rany, do którego powstania doszło w wyniku uszkodzenia tkanek.
Ziarnina wyglądem przypomina szkliste ziarenka. Jej wytworzenie się jest etapem przejściowym w procesie leczenia rany – po pewnym
czasie ziarnina przekształca się w tkankę bliznowatą. Ziarnina pojawia się najczęściej w ciągu 4 dni po zranieniu – rana staje się
wówczas jasnoczerwona i szklista. Kolejnym etapem gojenia się rany będzie jej zabliźnienie się i wytworzenie nowego naskórka. Ten
proces, w przypadku ran płytkich trwa ok. 10 dni. W przypadku ran pooperacyjnych i bardzo głębokich – nawet miesiąc. Początkowo
warto więc stosować maść borną 10% Aflofarm, aby przyspieszyć proces gojenia się rany.
Substancja czynna maści, kwas borny (nazywany inaczej kwasem borowym) jest jednym z nieorganicznych związków chemicznych. W
przyrodzie występuje pod postacią rzadkiego minerału sassolinu.

Dawkowanie
Maść borna 10% Aflofarm przeznaczona jest do stosowania przez dorosłych i młodzież powyżej 12. roku życia. Preparat do stosowania
zewnętrznego, bezpośrednio na skórę. Zaleca się 1-2 razy dziennie smarować zmienione chorobowo miejsca.
Należy pamiętać, aby maść zużyć w ciągu 28 dni od pierwszego otwarcia tubki. Nie zaleca się długotrwałego stosowania maści na duże
powierzchnie uszkodzonej skóry – może to spowodować ryzyko wystąpienia przewlekłego zatrucia, uszkodzenia nerek i wątroby.
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Długotrwałe stosowanie kwasu borowego może także doprowadzić do zaburzeń miesiączkowania, wypadania włosów, anemii lub
wystąpienia ostrych stanów zapalnych skóry.
Nie zaleca się stosowania maści jednorazowo przez okres dłuższy niż 14 dni. Wynika to z cech charakterystycznych kwasu borowego i
jego dużej zdolności do wchłaniania się do organizmu przy bardzo ograniczonym i powolnym wydalaniu. Dłuższe stosowanie może
przyczynić się do pojawienia się wspomnianych wyżej dolegliwości.

Przeciwwskazania
Leku maść borna 10% Aflofarm nie powinno stosować się:
● w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu;
● na rozległe rany;
● na błony śluzowe;
● na otwarte rany i skaleczenia;
● w okresie ciąży (może prowadzić do uszkodzeń płodu) lub karmienia piersią;
● u dzieci poniżej 12. roku życia ze względu na szybkie wchłaniania i tendencję kwasu bornego do kumulowania się w organizmie.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, także maść borna 10% Aflofarm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):
● krwawe stolce,
● wymioty,
● biegunka.

Częstość nieznana:
● miejscowe podrażnienia skóry.

Skład
100g maści zawiera: substancję czynną: kwas borowy 10g; substancje pomocnicze: wazelina biała.

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.
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