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Maść nagietkowa 20 g
 

Cena: 6,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 g

Postać Maści

Producent FARMINA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Calendulae anthodium

Opis produktu
 

Wstęp
Lek, jakim jest maść nagietkowa od firmy Farmina, to produkt stosowany pomocniczo przy stanach zapalnych skóry, odmrożeniach,
oparzeniach i innych dolegliwościach skórnych. Lek w postaci maści przeznaczony jest do użytku zewnętrznego (jednak nie
bezpośrednio na uszkodzenia skóry), a w jego składzie nie znajdują się barwniki, konserwanty czy substancje zapachowe.

Na co jest maść nagietkowa? Wskazaniem do stosowania leku są stany zapalne skóry, a także różnego rodzaju zadrapania oraz
pojawiające się na niej wypryski. Wskazaniem do stosowania produktu leczniczego mogą być również oparzenia słoneczne i oparzenia
po radioterapii oraz odmrożenia – wówczas wykazuje działanie łagodzące. Substancją czynną produktu jest nalewka macierzysta z
nagietka lekarskiego. Roślina ta jest ceniona za swoje właściwości przeciwbakteryjne. Nagietek lekarski przyspiesza też procesy gojenia
się ran, a jednocześnie działa kojąco i osłaniająco w przypadku stanów zapalnych skóry. Nagietek jest bogaty w karotenoidy, czyli
pomarańczowe barwniki działające jako prowitamina A. Ich właściwości przyczyniają się do normalizacji procesów złuszczania się
naskórka, a oprócz tego do przyspieszenia jego procesów regeneracyjnych.

W opakowaniu (tuba aluminiowa w pudełku kartonowym) znajduje się 20 g maści nagietkowej. W skład 20 g maści wchodzi 1,4 g
nalewki macierzystej z nagietka lekarskiego (Calendula officinalis), a dodatkowo substancja pomocnicza, którą jest biała wazelina. W
skład wyrobu wchodzi 4,2% (m/m) etanolu. Produkt należy używać zgodnie ze wskazaniami producenta, które znajdują się w dołączonej
do opakowania ulotce, chyba że lekarz indywidualnie zmodyfikuje te zalecenia. Maść nagietkowa powinna być aplikowana zewnętrznie
w niewielkiej ilości na zmieniony chorobowo obszar skóry. Jej cienką warstwę należy rozprowadzić równomiernie, a następnie delikatnie
wetrzeć w skórę. Taką czynność można powtarzać kilka razy dziennie, zależnie od potrzeb. W przypadku aplikacji maści na oparzoną
skórę (oparzenia promieniowaniem UV), należy wcześniej schłodzić oparzony rejon skóry. Jeśli pacjent będzie mieć wątpliwości
dotyczące korzystania z maści nagietkowej, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Maść nagietkowa jest na ogół dobrze tolerowana przez pacjentów, jednak posiada również przeciwwskazania do stosowania, co
oznacza, że nie może być używana przez każdą osobę mającą wskazania do jej aplikacji. Przeciwwskazaniem jest uczulenie na
jakikolwiek ze składników maści nagietkowej. Lek nie może być również stosowany przez osoby z nadwrażliwością na rośliny z rodziny
astrowatych Asteraceae (wcześniej złożone Compositae), w tym między innymi w przypadku uczulenia na arnikę, rumianek i jeżówkę –
w związku z możliwością wystąpienia reakcji krzyżowej.
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Produkt przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego i jedynie w taki sposób powinien być wykorzystywany. Maść nagietkowa nie
wykazuje żadnego wpływu na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn. Aktualnie nie są dostępne informacje o
jakichkolwiek interakcjach leku. Produkt nie powinien być stosowany na skórę uszkodzoną, gdyż nie jest jałowy. Pacjentki będące w
ciąży mogą stosować maść wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem (nie zaleca się aplikacji maści w pierwszym trymestrze
ciąży). Jeśli chodzi natomiast o stosowanie maści nagietkowej u kobiet karmiących piersią i małych dzieci, dopuszczalne jest
wykorzystanie produktu jedynie na niewielkie obszary ciała. Aktualnie żadne działania niepożądane maści nagietkowej nie zostały
zaobserwowane, jednak jeśli wystąpią dolegliwości, które mogłyby być efektem stosowania produktu, pacjent powinien skonsultować
się z lekarzem lub farmaceutą.

Maść nagietkowa to lek, który należy przechowywać w odpowiedni sposób. Optymalną temperaturą do przechowywania tego produktu
leczniczego jest temperatura nieprzekraczająca 25°C, czyli temperatura pokojowa. Przed ewentualnym wykorzystaniem maści należy
sprawdzić na opakowaniu termin jej ważności. Wyrób nie powinien być stosowany po upływie jego daty ważności. Maść nagietkowa
powinna być ponadto przechowywana w taki sposób, aby dzieci jej nie widziały i nie miały do niej dostępu.

Skład
20 g maści zawiera 1,4 g nalewki macierzystej z nagietka lekarskiego oraz substancję pomocniczą: wazelinę białą.

Wskazania i działanie

Maść nagietkowa jest polecana do leczenia stanów zapalnych skóry, wyprysków i zadrapań. Można ją z powodzeniem
zastosować w celu łagodzenia oparzeń słonecznych i odmrożeń.
Nagietek lekarski dzięki swoim unikalnym właściwościom działa przeciwbakteryjnie, osłaniająco na miejsca objęte stanem
zapalnym, przyspiesza proces gojenia się ran. Dodatkowo pomarańczowe barwniki zwane karotenoidami, działają jako
prowitamina A, która normalizuje złuszczanie się naskórka oraz przyśpiesza jego regenerację.
Wskazania: stany zapalne skóry w tym wysypki, zadrapania skóry, a także po odmrożeniach i po oparzeniach (słonecznych, po
radioterapii).

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników leku.

Dawkowanie
Podanie zewnętrzne. Na miejsca chorobowo zmienione nanieść cienką warstwę maści i delikatnie wcierać. Zabieg można powtarzać
kilka 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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