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Tormentile forte maść 20 g
 

Cena: 11,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 g

Postać Maści

Producent FARMINA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Zinci oxydum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Tormentile Forte w postaci maści jest produktem na bazie wyciągu z kłącza pięciornika, a także tlenku cynku, ichtamolu i boraksu,
który jest przeznaczony do miejscowego aplikowania na skórę. Na co jest Tormentile Forte? Wskazaniem do stosowania leku są skórne
zmiany chorobowe różnego typu, w tym między innymi zmiany wypryskowe. Lek może być też pomocny w przypadku trądziku
pospolitego o niewielkim nasileniu, a dodatkowo można go wykorzystać w przypadku oparzeń I stopnia. Wyciąg płynny z pięciornika ma
właściwości ściągające i przeciwzapalne, a ichtamol działa przeciwzapalnie i bakteriostatycznie. Tlenek cynku wykazuje działanie
ściągające i wysuszające. Zawarty w leku boraks ma natomiast właściwości bakteriostatyczne, przeciwzapalne oraz grzybostatyczne.

W opakowaniu (tuba aluminiowa z plastikową zakrętką) znajduje się 20 g maści Tormentile Forte. W skład 100 g maści wchodzi 20 g
tlenku cynku, 38 g wyciągu płynnego z kłącza pięciornika, 2 g ichtamolu oraz 1 g boraksu, a także składniki pomocnicze. Wśród nich
należy wymienić wazelinę żółtą, lanolinę, a także wanilinę oraz wodę oczyszczoną. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z
dołączoną do niego ulotką i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami, chyba że lekarz zaleci inaczej. Jeśli chodzi o
rekomendowane dawkowanie maści Tormentile Forte, zaleca się aplikację cienkiej warstwy produktu na zmieniony chorobowo obszar
skóry (kilka razy na dobę). Podczas stosowania produktu należy chronić oczy przed kontaktem z maścią.

Do tej pory żadne działania niepożądane leku Tormentile Forte nie zostały odnotowane. Jeśli jednak pacjent zauważy u siebie
jakiekolwiek objawy, które mogłyby stanowić skutki uboczne wynikające ze stosowania Tormentile Forte, powinien skonsultować się z
lekarzem. W związku z zawartością w składzie maści Tormentile Forte lanoliny, produkt leczniczy może powodować miejscowe reakcje
skórne, w tym między innymi przyczyniać się do wystąpienia kontaktowego zapalenia skóry. Nie stwierdzono natomiast, aby lek wpływał
na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Nie są też dostępne dane dotyczące ewentualnych interakcji leku Tormentile
Forte z innymi medykamentami, natomiast mimo wszystko powinno się poinformować lekarza o innych przyjmowanych substancjach.

Maść Tormentile Forte ma także pewne przeciwwskazania do stosowania, więc nie każdy powinien z niej korzystać. Nie należy
aplikować jej na skórę, jeśli pacjent jest uczulony na jej składniki czynne lub pomocnicze. Wyrób jest przeznaczony do stosowania
zewnętrznego na skórę i jedynie w ten sposób należy z niego korzystać. Produkt nie powinien być nakładany na błony śluzowe. Ponadto
przeciwwskazane jest stosowanie maści Tormentile Forte na uszkodzoną skórę. Pacjenci zmagający się z nasileniem trądziku
pospolitego nie powinni stosować leku, zanim nie skontaktują się z lekarzem.
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Nie są dostępne badania kliniczne dotyczące stosowania leku Tormentile Forte w czasie ciąży i karmienia piersią – takie pacjentki
powinny skonsultować się z lekarzem w kwestii ewentualnego stosowania maści.

Skład
Skład na 100g: Zinci oxydum 20g; Tormentillae extractum fluidum 3g; Ammonii bituminosulfonas 2g; Natrii tetraboras 1g; Vaselinum
flavum, Lanolinum, Aqua, Vanilinum ad 100g.

Wskazania i działanie

Tormentile Forte to maść lecznicza, której składniki wykazują synergistyczne działanie przeciwzapalne, ściągające i
wysuszające.

Wskazania: zmiany chorobowe skóry takie jak zmiany wypryskowe, oparzenia I stopnia, trądzik pospolity o niewielkim
nasileniu.

Hamują rozwój bakterii oraz grzybów chorobotwórczych. Zmniejszają świąd, wspomagają naturalne mechanizmy regeneracji i
przyspieszają gojenie się ran.
Maść Tormentile Forte przeznaczona jest do leczenia takich dolegliwości jak trądzik, oparzenia, zmiany wypryskowe oraz inne
stany zapalne skóry.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancje czynne produktu leczniczego lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Dawkowanie
Zewnętrznie. Miejsca chorobowo zmienione smarować kilka razy dziennie. Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu kilku dni należy
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

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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