
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Maść cynkowa 20 g (Amara)
 

Cena: 6,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 g

Postać Maści

Producent AMARA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Zinci oxydum

Opis produktu
 

Wstęp
Maść cynkowa 20 g (Amara) jest popularnym preparatem stosowanym w celu wspomagania leczenia wielu problemów skórnych.
Substancją czynną jest tlenek cynku (Zinci oxidi unguentum) w stężeniu 10%, co oznacza, że w 100 g leku znajduje się 10 g tego
składnika. Bazę maści stanowi wazelina hydrofilowa zawierająca: wazelinę białą, wosk biały, alkohol stearynowy oraz cholesterol.

Tlenek cynku wykazuje właściwości wysuszające, ściągające i matujące. Ma także działanie antyseptyczne i lekko przeciwzapalne.
Dzięki temu Maść cynkowa znajduje bardzo szerokie zastosowanie lecznicze. Świetnie sprawdza się w przypadku trądziku i wyprysków
skórnych o różnym podłożu. Przyspiesza także gojenie drobnych ran i otarć oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się stanów zapalnych.
Często stosuje się Maść cynkową u niemowląt, aby złagodzić tzw. pieluszkowe zapalenie skóry i odparzenia. Pomocniczo można jej
używać także przy objawowym leczeniu nawracającej opryszczki czy zajadów. Dużą zaletą preparatu jest szybkie i skuteczne działanie
– w wielu sytuacjach poprawa jest widoczna już po pierwszej aplikacji.

Maść cynkowa Amara w tubce o gramaturze 20 g dostępna jest w aptece bez recepty. Lek przeznaczony jest wyłącznie do stosowania
zewnętrznego. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, w przypadku otarć naskórka czy odparzeń, należy nakładać preparat dłonią cienką warstwą
na chorobowo zmienione miejsca 1-2 razy dziennie. Natomiast przy zmianach trądzikowych i wypryskach wystarczy zaaplikować go
punktowo, bez wcierania. Ponieważ Maść cynkowa ma gęstą postać i prawie się nie wchłania, najlepiej stosować ją na noc. Trzeba
jednak mieć na uwadze, że przez swoje białe zabarwienie może nieznacznie brudzić pościel. Preparat pozostawia na twarzy wyraźnie
widoczny film, dlatego raczej nie sprawdzi się pod makijaż.

Ze względu na to, że Maść cynkowa ma funkcję silnie wysuszającą, powinna być stosowana jedynie miejscowo. Nie należy jej nakładać
na większe, a tym bardziej zdrowe powierzchnie skóry, aby uniknąć nadmiernego jej przesuszenia. Ponadto wazelina w nadmiarze może
przyczynić się do zatykania porów, co sprzyja powstawaniu zaskórników. Dlatego Maść cynkowa powinna być stosowana krótkotrwale i
maksymalnie 2 razy na dobę. Zaleca się używanie leku nie dłużej przez 7 dni. Jeśli po tygodniu nie nastąpi poprawa lub zmiany skórne
się nasilą, należy skonsultować się z dermatologiem.

Każdorazowo przed i po zastosowaniu Maści cynkowej należy dokładnie umyć dłonie. Nie powinno się używać jej na otwarte rany,
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mocno uszkodzoną skórę, a także w przypadku ostrych stanów zapalnych. Trzeba również unikać kontaktu leku z oczami, gdyż może on
spowodować dotkliwe podrażnienie spojówek.

Pomimo wielu zalet Maści cynkowej, nie każdy może po nią sięgać. Głównym przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość albo uczulenie na
tlenek cynku lub którykolwiek składnik pomocniczy leku. Nie zaleca się stosowania jednocześnie innych preparatów miejscowych o
podobnych właściwościach, gdyż może to nasilać działanie substancji czynnych i w efekcie powodować poważne podrażnienia
naskórka. Chociaż Maść cynkowa działa powierzchniowo i nie wchłania się do organizmu, to kobiety w ciąży i okresie karmienia
powinny przed jej zastosowaniem poradzić się lekarza lub farmaceuty. Ostrożność należy zachować także w przypadku używania
preparatu u małych dzieci poniżej 2 roku życia.

Lecznicza Maść cynkowa bardzo rzadko powoduje niepożądane skutki uboczne. W przypadku nieprawidłowego lub długotrwałego
stosowania preparatu może dojść do wysuszenia czy podrażnień naskórka. U nielicznych osób występują też reakcje skórne w postaci
zaczerwienienia, wyprysków lub świądu skóry, co przeważnie świadczy o alergii albo nadwrażliwości na składniki leku. Jeżeli pojawią się
jakiekolwiek niepożądane działania, najlepiej od razu zgłosić się do lekarza.

Maść cynkowa powinna być przechowywana w zamkniętej oryginalnej tubce, w zacienionym i suchym miejscu, w którym temperatura
nie przekracza 25C. Po otwarciu najlepiej zużyć ją w ciągu maksymalnie 6 miesięcy. Preparatu nie wolno stosować po dacie ważności
podanej na opakowaniu, a przeterminowany produkt trzeba oddać do punktu utylizacji w aptece czy gabinecie lekarskim. Jak każdy lek,
również Maść cynkową należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Skład
100 g maści zawiera: substancję czynną: Zinci oxidum 10,0 g, substancję pomocniczą: wazelina hydrofilowa (cholesterol, alkohol
stearylowy, wosk biały, wazelina biała).

Wskazania i działanie
Wspomagająco w łagodnych stanach zapalnych skóry, na otarcia naskórka i pomocniczo w leczeniu trądziku.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na tlenek cynku lub inne składniki maści. Nie stosować na uszkodzoną skórę oraz w
ostrych stanach zapalnych skóry.

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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