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TORMENTALUM maść 30 g
 

Cena: 6,65 PLN

Opis słownikowy

Producent UNIA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

TORMENTALUM 30 gram 

 

Wskazania

Leczenie niewielkich uszkodzeń skóry, takich jak otarcia naskórka.

 

Właściwości

Maść Tormentalum jest lekiem złożonym, przygotowanym zgodnie z monografią Farmakopei Polskiej dla maści pięciomikowej
złożonej. Lek zawiera 3 substancje czynne: wyciąg płynny z kłącza pięciornika, ichtamol i cynku tlenek. Maść Tormentalum stosuje się
zewnętrznie na skórę. Lek ma działanie ściągające i przeciwzapalne. 

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 jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.Zalecane
dawkowanieJeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy cienką warstwę maści nanosić na chorobowo zmienione miejsca skóry, od 3 do 4 razy
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na dobę.Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

 

Skład

Substancjami czynnymi leku są: wyciąg płynny z kłącza pięciornika, ichtamol, cynku tlenek.100 g maści zawiera: 3,0 g wyciągu płynnego
z kłącza pięciornika, 2,0 g ichtamolu, 20,0 g cynku tlenku. Pozostałe składniki to: lanolina, wazelina żółta.

 

 

Ważne

Przeciwwskazania:Nie należy stosować leku: - jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku, - na otwarte rany lub znacznie uszkodzoną skórę, - na odczyny powstałe na skórze po podaniu szczepionki (zwane
także miejscowymi odczynami poszczepiennymi), - na zmiany skórne spowodowane ospą wietrzną.Działania niepożądane:Jak każdy lek,
lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Podczas stosowania maści może wystąpić
podrażnienie skóry objawiające się zaczerwienieniem, pieczeniem. 
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