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Tormentalum maść 30 g
 

Cena: 8,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Maści

Producent UNIA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Rhizoma tormentillae

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Tormentalum w postaci maści jest produktem na bazie tlenku cynku, płynnego wyciągu z kłącza pięciornika oraz ichtamolu, który
jest przeznaczony do aplikowania miejscowo. Na co jest Tormentalum? Wskazaniem do stosowania leku są drobne uszkodzenia skóry.
Maść Tormentalum może być pomocna w przypadku zadrapań lub otarć naskórka. Działa przeciwzapalnie i ściągająco.

W opakowaniu (aluminiowa tuba z zakrętką) znajduje się 30 g maści Tormentalum. W skład leku wchodzą wyżej wymienione składniki, a
w 100 g maści znajduje się 3,0 g wyciągu płynnego z kłącza pięciornika, 20,0 g cynku tlenku oraz 2,0 g ichtamolu. Formułę leku
Tormentalum uzupełniają składniki pomocnicze, czyli lanolina oraz wazelina żółta. W związku z zawartością lanoliny (tłuszcz wełny)
maść może przyczyniać się do pojawienia się miejscowych reakcji skórnych.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką, gdzie opisano m.in. rekomendowane dawkowanie 
Tormentalum. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce. Zaleca się aplikować maść
Tormentalum bezpośrednio na skórę. Najlepiej nanosić cienką warstwę maści na skórę zmienioną chorobowo najlepiej 3–4 razy na
dobę. Jeśli mimo stosowania leku pacjent nie odczuje poprawy lub poczuje się gorzej po stosowaniu leku, powinien skonsultować się z
lekarzem. Kontakt z lekarzem jest też wskazany, jeśli pacjent poczuje się gorzej. Nie ma dostępnych danych dotyczących
przedawkowania leku, jeśli maść stosowana jest zgodnie z informacjami podanymi w dołączonej do niej ulotce. Jeśli natomiast pacjent
przypadkowo przyjmie lek doustnie, powinien skonsultować się z lekarzem.

Lek Tormentalum może u części pacjentów przyczyniać się do pojawienia się pewnych działań niepożądanych. Skutki uboczne
Tormentalum nie zawsze się pojawiają, jednak do najczęstszych mogą należeć reakcje nadwrażliwości skóry lub podrażnienia.
Objawiają się one najczęściej wystąpieniem zaczerwienienia skóry lub jej pieczeniem. Jeśli pacjent zauważy u siebie jakiekolwiek skutki
uboczne stosowania leku (opisane w ulotce i te, które nie zostały w niej wyszczególnione), powinien skonsultować się z lekarzem lub
farmaceutą.

Nie każdy powinien stosować lek Tormentalum. Przeciwwskazania do stosowania produktu to nadwrażliwość na składniki czynne lub
pomocnicze preparatu. Produkt nie powinien być też aplikowany na odczyny poszczepienne, a także na rany otwarte, czy też znacznie
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uszkodzoną skórę. Maść Tormentalum nie powinna być również aplikowana na zmiany skórne pojawiające się przy ospie wietrznej.
Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. Lek Tormentalum nie powinien być łączony z innymi lekami stosowanymi na
skórę. Jeśli natomiast jest to konieczne, należy leki te aplikować na skórę w przerwach między kolejnymi dawkami leku Tormentalum.
Nie ma dostępnych danych na temat bezpieczeństwa stosowania maści Tormentalum w ciąży lub w czasie karmienia piersią. Jeśli
zatem kobieta spodziewa się dziecka lub jest w okresie laktacji, powinna skonsultować się z lekarzem w kwestii zasadności stosowania
leku w swoim przypadku i ewentualnego bezpieczeństwa stosowania maści.

Skład
Substancje czynne:

wyciąg płynny z kłącza pięciornika
ichtamol
cynku tlenek

Wskazania i działanie
Leczenie niewielkich uszkodzeń skóry, takich jak: otarcia naskórka, zadrapania.

Przeciwwskazania

jeżeli stwierdzono u pacjenta nadwrażliwość na którąkolwiek substancję zawartą w leku,
na otwarte rany oraz znacznie uszkodzoną skórę,
w miejscowych odczynach poszczepiennych, zmianach skórnych w ospie wietrznej

Dawkowanie
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy cienką warstwę maści nanosić na chorobowo zmienione miejsca skóry, od 3 do 4 razy na dobę.

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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