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Maść ichtiolowa 20 g (hasco-lek)
 

Cena: 4,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 g

Postać Maści

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ammonii bituminosulfonas

Opis produktu
 

Wstęp
Maść ichtiolowa to lek przeznaczony do stosowania miejscowego jako środek o właściwościach przeciwzapalnych i
bakteriostatycznych, który dodatkowo działa ściągająco i ułatwia odchodzenie ropy. Substancją czynną leku jest ichtiol, czyli substancja
pozyskiwana z łupków bitumicznych, która wyróżnia się charakterystyczną barwą i zapachem.

Wskazania i działanie
Wskazaniem do stosowania maści ichtiolowej są ropne stany zapalne skóry i wtórnie zakażony trądzik, a także różnego rodzaju
owrzodzenia skóry, wypryski i czyraki. Maść ichtiolowa może być również stosowana na stłuczenia. Lek wykazuje działanie
przeciwzapalne oraz bakteriostatyczne, a przy tym ułatwia odchodzenie ropy, co wspomaga leczenie zmian skórnych.

Dawkowanie
Maść przeznaczona jest do stosowania miejscowego. Należy aplikować ją na nieuszkodzoną, zmienioną chorobowo skórę,
przestrzegając zalecanego w ulotce dawkowania lub dawkowania ustalonego przez lekarza. Zazwyczaj zaleca się 1-2 aplikacje maści na
dobę. Nakładać należy niewielką warstwę maści, pamiętając o konieczności dokładnego umycia rąk przed aplikacją i bezpośrednio po
niej.

Nie powinno się stosować większej dawki leku niż zalecana – nie zwiększy to skuteczności działania preparatu, a może spowodować
wystąpienie jego działań niepożądanych. Zastosowanie zbyt dużej dawki wymaga zmycia leku ze skóry i konsultacji z lekarzem. W
przypadku pominięcia dawki leku zaleca się kontynuowanie stosowania maści zgodnie z ustalonym wcześniej schematem dawkowania.
Nie jest wskazane stosowanie podwójnej dawki, by uzupełnić zaległą. Nie powinno się również stosować dwóch dawek maści w krótkim
odstępie czasu.

Skład
W skład leku wchodzi substancja czynna, czyli sulfobituminian amonu, nazywany często ichtiolem (Ammonii bituminosulfonas lub
inaczej Ichthammolum) oraz substancje pomocnicze. Ichtiol to substancja o charakterystycznym zapachu i brunatnej barwie, która ma
słabe działanie bakteriostatyczne, przez co ogranicza wzrost bakterii, a dodatkowo działa przeciwzapalnie. Ichtiol uzyskiwany jest z
wysokosiarkowych łupków bitumicznych w procesie suchej destylacji. W opakowaniu (aluminiowa tuba z plastikową zakrętką, całość w
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tekturowym pudełku) znajduje się 20 g maści 10%, co oznacza, że 100 g maści zawiera 10 g substancji czynnej (20 g maści zawiera
zatem adekwatnie 2 g substancji czynnej itd.). Składniki pomocnicze maści to wazelina żółta oraz lanolina.

Przeciwwskazania
Nie każdy pacjent może stosować maść ichtiolową, nawet jeśli ma ku temu wyraźne wskazania. Maść ichtiolowa nie powinna być
stosowana przez pacjentów z nadwrażliwością na jej składnik czynny, czyli sulfobituminian amonu, a także z nadwrażliwością na
którykolwiek ze składników pomocniczych (lanolina, wazelina żółta). Leku nie powinno się również stosować na rany otwarte, czy też
duże powierzchnie mocno uszkodzonej skóry. Pacjentki będące w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed
ewentualnym zastosowaniem leku. Po analizie ryzyka i korzyści ewentualnej terapii lekarz podejmie decyzję o potrzebie i
bezpieczeństwie jej wdrożenia lub konieczności zastosowania innego środka. Maści nie powinno się również stosować bez
wcześniejszej konsultacji z lekarzem w przypadku dzieci poniżej 12. roku życia.

Działania niepożądane
Maść ichtiolowa jest na ogół dobrze tolerowana, jednak u niektórych pacjentów jej zastosowanie może prowadzić do wystąpienia
pewnych działań niepożądanych. Skutki uboczne leku nie muszą jednak wystąpić u każdego. Działania niepożądane maści ichtiolowej
to przede wszystkim miejscowe podrażnienia skóry. W przypadku ich wystąpienia zaleca się przerwanie stosowania leku. Pojawienie się
działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku (wymienionych w jego ulotce lub w niej niewymienionych) jest ponadto
wskazaniem do kontaktu z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie
Lek powinno się przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, dbając jednocześnie o to, by był chroniony przed działaniem światła
i temperaturą przekraczającą 25°C. Nie powinno się stosować maści ichtiolowej, gdy minie jej termin ważności, a niezużyty lek najlepiej
oddać do utylizacji w aptece.

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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