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Maść ochronna z witaminą A 25 g (Hasco-Lek)
 

Cena: 3,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 25 g

Postać Maści

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Retinolum

Opis produktu
 

Wstęp
Maść ochronna z witaminą A to lek dermatologiczny, który stosuje się między innymi w przypadku ran, stanów zapalnych naskórka i
owrzodzeniach. Nie tylko przyspiesza on regenerację naskórka, ale również odgranicza ranę od opatrunku, ułatwiając jego bezbolesne
zmienianie. Ma właściwości kojące, nawilżające i łagodzące stany zapalne, a oprócz tego reguluje wydzielanie sebum i hamuje
rogowacenie naskórka.

Na co jest maść ochronna z witaminą A? Wskazaniem do jej stosowania jest aplikacja osłaniająca oraz ochronna. Maść może być
pomocna przy regeneracji naskórka i łagodzeniu jego stanów zapalnych, a także przy zmniejszaniu rogowaceń i ochronie przed
szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych (mróz, wiatr, słońce). Maść ma białą barwę i cytrynowy zapach.

Składnikiem czynnym maści jest witamina A, która jest ważna dla utrzymania naskórka w odpowiednim stanie, a także różnicowania i
prawidłowej czynności nabłonka. Maść ochronna z witaminą A wspomaga regenerację komórek, dzięki czemu przyspiesza gojenie się
ran, jednocześnie zmniejszając rogowacenie naskórka i jego łuszczenie się. Preparat działa kojąco na skórę, więc po konsultacji z
lekarzem można go też stosować przy poparzeniach słonecznych lub niewielkich odmrożeniach. Produkt bywa też stosowany na
spierzchnięte wargi czy też łagodząco na podrażnienia skóry.

W opakowaniu znajduje się 25 g maści ochronnej z witaminą A. W skład 1 g maści wchodzi 800 j.m. witaminy A oraz składniki
pomocnicze, czyli wazelina biała, aromat cytrynowy, Palsgaard 0291 i woda oczyszczona. Produkt należy stosować zgodnie z
zaleceniami producenta, które zawarte są w dołączonej do opakowania ulotce. Maść należy aplikować na skórę. Zalecane dawkowanie
to 1–2 aplikacje maści ochronnej z witaminą Ana zmienioną chorobowo powierzchnię skóry. Jeśli jest to zasadne, częstotliwość
stosowania produktu można zwiększyć do kilku aplikacji na dobę. Jeżeli lek stosowany jest ochronnie, zaleca się nałożenie jego cienkiej
warstwy na obszar skóry, który ma być chroniony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Maść ochronna z witaminą A stosowana zgodnie z zaleceniami jest zazwyczaj dobrze tolerowana i nie powoduje działań
niepożądanych. Opisane są wyłącznie skutki uboczne dotyczące doustnego lub parenteralnego stosowania witaminy A – nie jej
stosowania miejscowego. Podobnie wygląda kwestia przedawkowania witaminy A (hiperwitaminoza wit. A), która również jest
opisywana jedynie po jej stosowaniu doustnym lub podawaniu parenteralnym.
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Maść ochronna z witaminą A ma również przeciwwskazania do stosowania. Nie powinna być używana przez pacjentów z
nadwrażliwością na jakiekolwiek substancje wchodzące w jej skład. W czasie stosowania leku nie powinno się też aplikować na skórę
kosmetyków o właściwościach wysuszających i ściągających. Produkt nie jest przeznaczony do aplikacji na błony śluzowe i ważne, by
unikać jego kontaktu z oczami. Pacjentki w ciąży i w czasie karmienia piersią powinny omówić ze swoim lekarzem potrzebę
zastosowania maści ochronnej i bezpieczeństwo ewentualnej aplikacji.

Skład
1 g maści zawiera: substancję czynną: witaminę A 800 j.m./g,
substancje pomocnicze: wazelina biała, Palsgaard 0291, aromat cytrynowy, woda oczyszczona.

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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