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Maść cynkowa Aflofarm 10%, 20 g
 

Cena: 5,88 zł

Opis słownikowy

Dawka 10 %

Opakowanie 20 g

Postać Maść

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Zincum

Opis produktu
 

Lek o działaniu wysuszającym wskazany do stosowania przy uszkodzeniu skóry i pomocniczo w stanach zapalnych skóry.

Wskazania:
Uszkodzenia skóry takie jak otarcia naskórka.
Pomocniczo w stanach zapalnych skóry, trądziku jako środek wysuszający.

Skład:
Substancja czynna: tlenek cynku 10 g
Substancje pomocnicze: wazelina hydrofilowa (cholesterol, alkohol stearylowy, wosk biały, wazelina biała) 90 g

Sposób stosowania i droga podania:
Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem na kartoniku lub według wskazań lekarza, czy farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Stosować zewnętrznie na skórę.
Smarować 1-2 razy dziennie zmienione powierzchnie skóry. 

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników maści, wszystkie otwarte rany.
Interakcje: Brak danych.
Ciąża i karmienie piersią: Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Brak danych.
Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Lek zawiera alkohol stearylowy. Lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np.
kontaktowe zapalenie skóry). Jeżeli objawy nasilają się lub nie ustępują podczas stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności.
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Opakowanie: 20 g

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - IL-3252/ChF

Podmiot odpowiedzialny
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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