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

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

 

 

Maść majerankowa 10 g (amara)
 

Cena: 5,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 g

Postać Maści

Producent AMARA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Majoranae unguentum

Opis produktu
 

Wstęp
Maść majerankowa to lek w postaci maści, który stosowany jest pomocniczo w przypadku stanów zapalnych śluzówki nosa. Jego
substancją czynną jest wyciąg z ziela majeranku, który ma słabe właściwości przeciwbakteryjne. Produkt przeznaczony jest dla osób
dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 3 lat, a dodatkowo dla dzieci powyżej 1. roku życia, po wcześniejszej konsultacji z
lekarzem.

Na co jest Maść majerankowa? Wskazaniem do stosowania leku są stany zapalne śluzówki nosa. Szczególnie dobrze sprawdza się w
przypadku nieżytu nosa u najmłodszych, gdyż posiada prosty i naturalny skład, a jednocześnie poprawia drożność przewodów
nosowych, ułatwiając swobodne oddychanie przy katarze. Substancja czynna leku, czyli wyciąg alkoholowy z ziela majeranku,
zawdzięcza swoje działanie obecności majerankowego olejku eterycznego. Eteryczny olejek majerankowy posiada właściwości
przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne oraz przeciwzapalne, dzięki czemu lek wspomaga walkę z katarem. Funkcją Maści majerankowej
jest także wzmacnianie i uszczelnianie naczyń krwionośnych, a dodatkowo produkt posiada lekkie działanie rozgrzewające. Preparat
przyspiesza ponadto bliznowacenie oraz zapobiega zbyt mocnemu łuszczeniu się naskórka.

W opakowaniu znajduje się 10 g maści majerankowej. Substancją czynną leku jest ekstrakt z ziela majeranku. Ekstrahentem jest etanol
96% (v/v). Substancją pomocniczą Maści majerankowej jest natomiast wazelina biała. Ze względu na swój prosty skład lek może być
stosowany przez osoby dorosłe, młodzież i dzieci w wieku od 3 lat (a z pozwoleniem lekarza już od 1. roku życia). Prosta formuła to
również minimalne ryzyko nadwrażliwości na produkt.

Produkt powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce lub wskazaniami lekarza. Maść należy w niewielkich
ilościach aplikować zewnętrznie na skórę pod nosem, a następnie ją rozsmarowywać. Maść majerankowa nie powinna być aplikowana
na duże powierzchnie skóry. Nie należy również wprowadzać jej do otworów nosowych, ponieważ w ten sposób może przyczyniać się
do hamowania pracy aparatu rzęskowego. Ważne, aby przed aplikacją maści i po niej dokładnie myć ręce, a dodatkowo pilnować, aby
produkt nie przedostał się do oczu. W przypadku dzieci powyżej 3 lat, młodzieży i osób dorosłych zaleca się aplikację maści 2–4 razy
dziennie. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 3 lat należy omówić z lekarzem. Jeśli objawy kataru nie ustąpią lub nasilą się (mimo
stosowania maści), należy skonsultować się z lekarzem.
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Lek Maść majerankowa skutki uboczne też może powodować, chociaż nie muszą one wystąpić u każdego. Dotąd jednak nie
zanotowano żadnych działań niepożądanych tego produktu. Jeśli mimo wszystko pacjent zauważy dolegliwości związane ze
stosowaniem leku, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W związku z zawartością w zielu majeranku glikozydów
fenolowych, które uwalniają hydrochinon, przy długotrwałym stosowaniu Maść majerankowa może przyczyniać się do depigmentacji
skóry. Aktualnie nie są dostępne dane na temat ewentualnych interakcji Maści majerankowej z innymi preparatami leczniczymi, jednak
pacjenci stosujący leki na stałe powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem używania produktu.

Maść majerankowa posiada także przeciwwskazania. Wśród nich wymienić należy uczulenie na substancję czynną lub substancje
pomocnicze leku. Poza tym – stosowanie u dzieci w wieku poniżej 1. roku życia (a u dzieci poniżej 3 lat maść powinna być stosowana
jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem). Produkt nie powinien być aplikowany na uszkodzoną skórę ani na ostre stany zapalne
skóry. Pacjentki spodziewające się dziecka i w okresie laktacji powinny skonsultować ze swoim lekarzem bezpieczeństwo stosowania
Maści majerankowej.

Lek powinien być przechowywany w taki sposób, aby nie miały do niego dostępu dzieci. Optymalna temperatura przechowywania Maści
majerankowej to ta, która nie przekracza 25°C. Produkt nie może być używany, gdy minie termin jego ważności, a bezpieczne dla
środowiska usunięcie leku należy omówić z farmaceutą.

Skład
Substancja aktywna - ekstrakt z ziela majeranku (Majoranae herbae extractum) 100 g/100 g ekstrahent: etanol 96% (v/v), wazelina biała

Wskazania i działanie

Maść majerankowa zawiera ekstrakt z ziela majeranku, który posiada działanie przeciwbakteryjne. Lek stosowany jest
pomocniczo w stanach zapalnych błony śluzowej nosa.

Przeciwwskazania
Nie stosować leku Maść majerankowa: jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na ziele majeranku lub inne składniki maści, na
uszkodzoną skórę, w ostrych stanach zapalnych skóry, u dzieci poniżej 1 roku życia.

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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