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Maść ichtiolowa 20 g (Farmina)
 

Cena: 4,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 g

Postać Maści

Producent FARMINA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ammonii bituminosulfonas

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Maść ichtiolowa 20 g (Farmina) w postaci maści jest produktem z sulfobituminianem amonowym, lanoliną i wazeliną żółtą, który
przeznaczony jest do miejscowej aplikacji na skórę. Produkt przygotowany jest według przepisu Farmakopei Polskiej i ma działanie
przeciwbakteryjne oraz ściągające.

Na co jest Maść ichtiolowa 20 g (Farmina)? Wskazaniem do stosowania leku jest wyprysk, poza tym wskazane jest korzystanie z leku w
przypadku problemów z trądzikiem, a oprócz tego preparat znajduje zastosowanie przy czyraczności. W składzie maści znajduje się
ichtiol. Wspomniana substancja stanowi produkt suchej destylacji łupków bitumicznych. Ma charakterystyczny zapach oraz wyróżnia
się barwą ciemnoczerwoną. Maść ichtiolowa 20 g (Farmina) ma właściwości przeciwbakteryjne, poza tym działa przeciwobrzękowo i
ściągająco, a oprócz tego ma właściwości rozgrzewające. Dodatkową funkcją leku Maść ichtiolowa 20 g (Farmina) jest ułatwianie
odchodzenia ropy.

W opakowaniu znajduje się 20 g Maści ichtiolowej (Farmina). W skład 100 g maści wchodzi 10 g sulfobituminianu amonowego, a także
substancje pomocnicze (90 g), czyli wazelina żółta oraz lanolina. Zanim pacjent zacznie korzystać z leku Maść ichtiolowa 20 g
(Farmina), powinien zapoznać się wnikliwie z treścią ulotki dołączonej do jego opakowania. Jeśli w czasie lektury ulotki pojawią się
jakiekolwiek wątpliwości, należy omówić je z lekarzem lub farmaceutą. Lek Maść ichtiolowa 20 g (Farmina) należy stosować według
zaleceń lekarza lub zgodnie z informacjami zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce. Zalecane w ulotce dawkowanie Maści
ichtiolowej 20 g (Farmina) to smarowanie zmienionych procesem chorobowym obszarów skóry w częstotliwości 1-2 razy dziennie. W
czasie stosowania leku należy uważać, aby nie miał on kontaktu z oczami.

Maść ichtiolowa 20 g (Farmina) może mieć działania niepożądane, jednak nie muszą one wystąpić u każdego. Lek może przyczyniać się
u niektórych pacjentów do wystąpienia miejscowego podrażnienia skóry. Jeśli w czasie stosowania leku Maść ichtiolowa 20 g (Farmina)
pojawią się u pacjenta jakiekolwiek działania niepożądane, należy zaprzestać dalszego korzystania z preparatu. Wystąpienie działań
niepożądanych leku należy dodatkowo zgłosić lekarzowi lub farmaceucie.

Nie wszyscy pacjenci posiadający wskazania mogą korzystać z leku Maść ichtiolowa 20 g (Farmina). Przeciwwskazaniem do
stosowania maści jest uczulenie pacjenta na chociaż jeden ze składników produktu. Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie objawy

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/masc-ichtiolowa-20-g-farmina.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

nadwrażliwości po skorzystaniu z leku, powinien zrezygnować z jego dalszego używania. Maść ichtiolowa 20 g (Farmina) nie może być
aplikowana na skórę uszkodzoną. Nie należy leku nakładać na otwarte rany, poza tym preparat jest przeciwwskazany w aplikacji na
błony śluzowe. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub w okresie laktacji, powinna indywidualnie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w
kwestii stosowania leku w swoim przypadku. Lek należy przechowywać w temperaturze pokojowej i nie należy z niego korzystać, jeśli
zostanie przekroczona podana na opakowaniu data ważności.

Skład
Skład 100g: 10g sulfobituminianu amonowego, 90g substancji pomocniczych lanoliny i wazeliny żółtej.

Wskazania i działanie

Maść ichtiolowa to tradycyjny lek do stosowania miejscowego na skórę o właściwościach ściągających i przeciwbakteryjnych
przygotowany zgodnie z przepisem Farmakopei Polskiej.
Ichtiol jest produktem suchej destylacji łupków bitumicznych o charakterystycznym zapachu i ciemnoczerwonej barwie.
Maść ichtiolowa polecana jest do stosowania w leczeniu wyprysków skórnych, czyraczności oraz trądziku. Ponadto ichtiol działa
przeciwobrzękowo oraz miejscowo rozgrzewająco.
Wskazania: w wyprysku, czyraczności oraz trądziku jako środek bakteriostatyczny oraz ułatwiający odchodzenia ropy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.

Dawkowanie
Zewnętrznie na miejsca chorobowo zmienione smarować 1-2 razy dziennie

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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