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Maść tranowa 20 g (sprzedajemy wyłącznie do odbioru
osobistego)
 

Cena: 4,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 20 g

Postać Maści

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Jecoris aselli oleum

Opis produktu
 

Wstęp
Maść tranowa producenta HASCO-LEK to lek przeznaczony do stosowania zewnętrznego, przyspieszający gojenie ran powstałych na
skutek oparzeń, odleżyn czy odmrożeń. Maść można stosować również w przypadku leczenia zainfekowanych ran czy też w przypadku
problemu nadmiernie łuszczącego się naskórka. Maść tranowa może być stosowana zarówno przez osoby dorosłe, jak również
młodzież powyżej 12 roku życia.

Głównym składnikiem maści jest olej wątłuszowy, stanowiący bogate źródło kwasów Omega-3. Substancja czynna charakteryzuje się
więc doskonałymi właściwościami wspierającymi układ odpornościowy, krwionośny oraz nerwowy i prawidłowo zmniejsza istniejące
stany zapalne. Olej wątłuszowy zawiera również witaminę A, wspierającą rozwój i czynności nabłonka skóry. Zawartość witaminy D
dodatkowo wspomaga regulowanie gospodarki wapniowo-fosforowej. Nasycone kwasy tłuszczowe EPA i DHA redukują zawartość
trójglicerydów i zwiększają ilość HDL cholesterolu, który wykazuje działania ochronne. Substancje pomocnicze zawarte w leku: wazelina
biała, parafina stała oraz lanolina odpowiadają za konsystencję leku i dodatkowo wspierają medyczne działanie oleju wątłuszowego.

Lek nie powinien być stosowany na otwarte rany oraz znacznie uszkodzoną skórę.

Skład
Substancja czynna: Oleum Jecoris Aselli (40 g).

Substancje pomocnicze: Paraffinum solidum (7 g), Vaselinum album (43 g) i Lanolinum (10 g).

Wskazania i działanie
Maść tranowa  to lek do stosowania zewnętrznego. Wskazaniem do korzystania z maści jest obecność ran powstałych na skutek
oparzeń, odleżyn lub odmrożeń. Lek może być stosowany również celem złagodzenia problemu nadmiernie łuszczącego się naskórka.
Stosowanie leku wskazane jest także w przypadku leczenia infekcji rany.
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Maść tranowa wykazuje działanie regenerujące i antybakteryjne, dzięki zawartości oleju wątłuszowego. Lek nie wpływa na zdolność
obsługi maszyn i pojazdów.

Dawkowanie
Przed rozpoczęciem stosowania maści tranowej należy zapoznać się z informacjami zawartymi w ulotce dołączonej do opakowania
leku. W przypadku dodatkowych pytań związanych ze stosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:
Niewielką ilość leku należy nałożyć na chorobowo zmienioną skórę za pomocą dłoni 1-2 razy dziennie. Przed i po zastosowaniu leku
należy dokładnie umyć ręce.

W przypadku pominięcia dawki leku nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Na chwilę obecną efekty zastosowania zbyt dużej dawki leku nie są znane.

Chcąc przerwać stosowanie leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania
Maść tranowa nie powinna być stosowana u dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia. Przeciwwskazaniem do nakładania leku jest
znacznie uszkodzona skóra oraz otwarte rany. Maść tranowa nie powinna być stosowana u osób wykazujących nadwrażliwość na
którykolwiek ze składników maści. Nieznane są skutki zażywania leku wśród kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Chcąc
korzystać z maści tranowej koniecznym jest więc konsultacja z lekarzem.

Działania niepożądane
Podobnie jak w przypadku innych leków, stosowanie maści tranowej może doprowadzić do wystąpienia działań niepożądanych.
Stosowanie leku w przypadku nadwrażliwości na którąkolwiek z wyżej wymienionych substancji może być powodem wystąpienia
następujących dolegliwości:

zaczerwienienie skóry,
pieczenie i swędzenie skóry,
inne objawy alergii skórnej.

W przypadku wystąpienia wyżej opisanych objawów koniecznym jest przerwanie stosowania maści. Nasilenie któregokolwiek z wyżej
opisanych działań niepożądanych jest podstawą do zasięgnięcia porady lekarza lub farmaceuty.

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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