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Maść majerankowa AMARA, 10 g
 

Cena: 3,03 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 g

Postać maść

Producent ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z
O.O.

Rejestracja Lek

Opis produktu
 

Zastosowanie:
Maść majerankowa zawdzięcza swoje działanie obecności eterycznego olejku majerankowego, który posiada właściwości
przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Dlatego tak dobrze radzi sobie z katarem.
Maść majerankowa łagodzi stany zapalne. Wzmacnia i uszczelnia ściany naczyń krwionośnych. Lekko rozgrzewa. Przyspiesza
bliznowacenie i zapobiega nadmiernemu łuszczeniu się naskórka. Maść majerankowa zawiera ekstrakt z ziela majeranku,
który posiada działanie przeciwbakteryjne. Lek stosowany jest pomocniczo w stanach zapalnych błony śluzowej nosa.

Działanie:
Maść majerankowa zawiera ekstrakt z ziela majeranku, który posiada działanie przeciwbakteryjne.

Wskazania:
Lek stosowany jest pomocniczo w stanach zapalnych błony śluzowej nosa.
Maść majerankowa może być stosowana u dorosłych oraz dzieci powyżej 3 lat.

Przeciwwskazania:
Kiedy nie stosować leku Maść Majerankowa:

u osób z uczuleniem na ziele majeranku lub którykolwiek z składników leku,
w ostrych stanach zapalnych,
na uszkodzoną skórę,
u dzieci w wieku poniżej pierwszego roku życia.

Dawkowanie i sposób użycia:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek Maść majerankowa należy stosować zewnętrznie, pod nosem. Należy zwrócić uwagę, aby maść nie została wprowadzona do
otworów nosowych.
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Dzieci powyżej 3 lat oraz dorośli: od 2 do 4 razy dziennie należy rozsmarować niewielką ilość maści pod nozdrzami.

Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Do chwili obecnej w doniesieniach literaturowych nie opisano działań niepożądanych.

Ciąża i karmienie piersią:
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:
Leku Maść Majerankowa nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Przechowywanie:
Maść należy przechowywać w temperaturze poniżej 250C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Leku nie należy stosować na duże powierzchnie skóry.
Maść Majerankowa nie powinna być wprowadzana do otworów nosowych, gdyż podłoże leku hamuje pracę aparatu rzęskowego błony
śluzowej.
Należy uważać, aby Maść Majerankowa nie przedostała się do oczu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Skład:
Substancją czynną leku jest ekstrakt z ziela majeranku (Majoranae herbae extractum).
Ekstrahent: etanol 96% (v/v).
Substancja pomocnicza: wazelina biała.

Inna nazwa:
Majoranae unguentum
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