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Maść na odciski Rekord Łuszczy 15 g (Amara)
 

Cena: 7,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 g

Postać Maści

Producent AMARA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum salicylicum

Opis produktu
 

Skład
1 g maści zawiera substancję czynną: kwas salicylowy 200 mg.
Substancja pomocnicza: wazelina żółta.

Wskazania i działanie

Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy” jest przeznaczona do stosowania miejscowego.
Lek zawiera substancję czynną kwas salicylowy, który stosowany miejscowo na zrogowaciały naskórek działa złuszczająco,
zmiękcza i rozpulchnia naskórek, ułatwiając jego złuszczanie.

WSKAZANIA
Usuwanie odcisków oraz zgrubień skóry.

DZIAŁANIE
Do stosowania miejscowego na odciski i zgrubienia skóry.
Lek zawiera substancję czynną kwas salicylowy, który stosowany miejscowo na zrogowaciały naskórek działa złuszczająco, zmiękcza i
rozpulchnia naskórek, ułatwiając jego złuszczanie.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy”:

jeśli pacjent ma uczulenie na kwas salicylowy, salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
u pacjentów z cukrzycą lub z zaburzeniami układu krążenia
jeśli skóra w okolicy odcisku (lub zgrubienia skóry) jest zraniona lub zmieniona zapalnie;
na zmiany o dużej powierzchni
do oczu
na skórę twarzy, pachwin

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/masc-na-odciski-rekord-luszczy-15-g-amara.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

w okolicy odbytu i narządów płciowych
na błony śluzowe
u dzieci

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
Przed rozpoczęciem leczenia nogi należy dobrze wymoczyć w ciepłej wodzie. Następnie należy nałożyć maść na odcisk i zabezpieczyć
plastrem. Należy codziennie uzupełniać ubytek maści zachowując ostrożność tak, aby nie dostała się na zdrową skórę. Leczenie trwa
tydzień. Po upływie tego czasu nogi należy ponownie dobrze wymoczyć. Odcisk powinien dać się łatwo usunąć. W ten sam sposób leczy
się zgrubiałą skórę.
W przypadku bardzo zastarzałych zmian, leczenie należy powtórzyć. Nie stosować leku dłużej niż przez 2 tygodnie.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry „Rekord Łuszczy” może powodować działania niepożądane, chociaż nie u
każdego one wystąpią.
Lek może powodować miejscowe podrażnienie skóry, stan zapalny skóry, odczyny alergiczne i nadmierne wysuszenie skóry.
Zastosowanie leku na skórę zdrową, duże powierzchnie skóry lub błony śluzowe może powodować objawy podrażnienia w postaci
rumienia. W przypadku przewlekłego stosowania leku mogą wystąpić ogólne działania niepożądane kwasu salicylowego.

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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