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Maść na odciski 10 g (Hasco-lek)
 

Cena: 7,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 g

Postać Maści

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum lacticum, Acidum salicylicum

Opis produktu
 

Wstęp
Maść na odciski to lek w postaci maści z kwasem salicylowym i kwasem (S)-mlekowym, który przeznaczony jest do stosowania
miejscowego. Wyrób stosować mogą pacjenci dorośli. Na co jest Maść na odciski? Wskazaniem do stosowania leku są odciski,
zgrubienia skóry stóp oraz nagniotki. Składnikami czynnymi maści są kwas salicylowy oraz kwas mlekowy, które mają właściwości
keratolityczne oraz keratoplastyczne. Maść należy stosować miejscowo, w tych rejonach skóry, które wymagają zmiękczenia i usunięcia
zrogowaciałego naskórka. Maść na odciski ma działanie zmiękczające i przyżegające. Jej stosowanie prowadzi do złuszczania
zrogowaciałego naskórka, co sprzyja jego łatwiejszemu usuwaniu.

W opakowaniu znajduje się 10 g Maści na odciski. W skład 1 g produktu leczniczego wchodzi 400 mg kwasu salicylowego oraz 100 mg
kwasu (S)-mlekowego. Formułę uzupełniają składniki pomocnicze, czyli plaster nostrzykowy i lanolina. Przed przystąpieniem do
korzystania z leku, należy wnikliwie zapoznać się z dołączoną do niego ulotką. Opisane w ulotce dawkowanie Maści na odciski powinno
być przez pacjenta przestrzegane, podobnie jak środki ostrożności, które producent sugeruje zachować. Lek powinien być aplikowany
wyłącznie miejscowo.

Przed rozpoczęciem stosowania maści należy dokładnie wymoczyć odcisk oraz go osuszyć. Maść na odciski należy następnie
aplikować cienką warstwą, zabezpieczając miejsce plastrem lub bandażem. Zaleca się stosowanie leku przez około 4-6 dni, aplikując
Maść na odciski rano i wieczorem. Po tym czasie należy odcisk wymoczyć i usunąć. Jeśli efekty nie będą zauważalne, procedurę można
powtórzyć po 3 dniach. Ważne, aby w czasie korzystania z produktu unikać jego przypadkowego kontaktu z błonami śluzowymi i
oczami. Maść należy nakładać bezpośrednio na odcisk – nie jest przeznaczona do stosowania na zdrową, niezmienioną skórę, a tym
bardziej na skórę uszkodzoną. Stosowanie Maści na odciski należy przerwać, jeśli pacjent zauważy u siebie objawy wskazujące na
uczulenie lub podrażnienie skóry.

Maść na odciski może mieć pewne działania niepożądane, ale nie występują one u każdego. Jeśli lek stosowany będzie zgodnie ze
wskazaniami, jest małe ryzyko wystąpienia jego skutków ubocznych. Może jednak przyczynić się do miejscowego podrażnienia skóry,
czy też do objawów jej nadwrażliwości. Nie każdy pacjent powinien korzystać z Maści na odciski, nawet jeśli posiada ku temu wyraźne
wskazania. Przeciwwskazania do stosowania Maści na odciski obejmują nadwrażliwość na kwas salicylowy, kwas mlekowy bądź na
pozostałe składniki produktu leczniczego. Przeciwwskazaniem jest również przerwanie ciągłości skóry, a także jej ostre stany zapalne.
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Lek nie powinien być też stosowany u pacjentów chorych na cukrzycę, a poza tym u osób, które zmagają się z zaburzeniami krążenia.
Maść na odciski nie jest ponadto przeznaczona dla dzieci. Nie badano bezpieczeństwa stosowania leku przez kobiety w ciąży i karmiące
piersią, dlatego powinny one indywidualnie skonsultować się w sprawie ewentualnego użycia maści ze swoim lekarzem.

Skład
1 g maści zawiera

substancje czynne: kwas salicylowy 400 mg, kwas (S)-mlekowy 100 mg,
substancje pomocnicze: plaster nostrzykowy, lanolina.

Wskazania i działanie

Preparat do stosowania miejscowego o działaniu keratolitycznym i keratoplastycznym. Kwas salicylowy i kwas mlekowy działają
przyżegająco, zmiękczająco i złuszczająco, ułatwiając usunięcie zrogowaciałego naskórka.
Produkt do stosowania na odciski, nagniotki, zgrubienia skóry stóp.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na kwas salicylowy, ostre stany zapalne, przerwanie ciągłości skóry.
Działania niepożądane
Odczyny miejscowe, nadmierne wysychanie skóry.

Dawkowanie
Niewielką ilość maści nakłada się na środek odcisku; wieczorem po moczeniu stopy nakłada się kolejną porcję maści. Zabieg powtarza
się kilkakrotnie, aż odcisk będzie można usunąć.

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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