Pred uporabo natančno preberite to navodilo, ker vsebuje pomembne podatke za vas! Mazilo za
rane je na voljo brez recepta, kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar
najbolje koristilo. Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. Posvetujte se s
farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet. Če se vam stanje ne izboljša ali se
celo poslabša, se posvetujte z zdravnikom in ta bo določil nadaljnje zdravljenje. Če katerikoli
neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem
navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.
MAZILO ZA RANE
Navodilo vsebuje:
1. Kaj je Mazilo za rane in kako ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili Mazilo za rane
3. Kako jemati Mazilo za rane
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje in rok uporabnosti
6. Dodatne informacije
1. Kaj je Mazilo za rane in zakaj ga uporabljamo
Kako Mazilo za rane deluje
Mazilo za rane vsebuje učinkovine, ki spodbujajo obnavljanje poškodovanega kožnega tkiva in celjenje
ran. Tekoči ekstrakt kamilice deluje protivnetno, antiseptično in pospešuje celjenje ran. Bizmutov subgalat
je blag antiseptik, ki obenem pospešuje sušenje rane in krčenje tkiva. Perujski balzam lokalno draži?
deluje blago antiseptično in pospešuje rast epitelnih celic.
Kdaj uporabljati Mazilo za rane
Mazilo za rane priporočamo za pospeševanje celjenja površinskih ran, manjših odrgnin,
opeklin, žuljev in razpokane kože.
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili Mazilo za rane
Mazilo za rane ne uporabljate
• če ste preobčutljivi na katero od sestavin.
Bodite posebno pozorni
Posamezne sestavine mazila lahko povzročijo preobčutljivostne reakcije.
Na koži se lahko pojavijo: izpuščaji, urtikarija, srbež. Možne so alergične reakcije na sestavine mazilne
podlage, predvsem na lanolin. V primeru pojava alergije na sestavine mazila prenehajte z uporabo
in se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Jemanje drugih zdravil
Svojega zdravnika ali farmacevta obvestite, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli drugo
zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.
Nosečnost in dojenje
Ni podatkov o varnosti uporabe Mazila za rane med nosečnostjo in dojenjem.

3. Kako jemati Mazilo za rane
Odmerjanje in način uporabe
Mazilo za rane nanesite na očiščene in osušene prizadete predele kože v tankem sloju 2-3 krat dnevno.
Ukrepi pri prevelikem odmerjanju
Ni poročil o primerih prevelikega odmerjanja mazila za rane.
4. Možni neželeni učinki
V redkih primerih se lahko pojavi preobčutljivost na katero od sestavin. V takih primerih zdravilo
prenehajte uporabljati in se posvetujte s farmacevtom ali zdravnikom. Če katerikoli neželeni učinek
postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu,
obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.
5. Shranjevanje in rok uporabnosti
Shranjujte pri temperaturi do 25 °C!
Shranjujte nedosegljivo otrokom!
Rok uporabnosti je označen na ovojnini.
Mazilo za rane ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.
Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.
Galenski izdelek ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke, ampak med nevarne
odpadke v komunalnih zbirnih centrih ali kot odpadna zdravila v lekarni.
Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.
6. Dodatne informacije
Sestava
1 g mazila vsebuje 20 mg tinkture arnike (Arnicae tinctura), 20 mg tekočega ekstrakta prave kamilice
(Matriacariae extractum fluidum), 20 mg tinkture ognjiča (Calendulae tinctura), 20 mg bizmutovega
subgalata (Bismuthi subgallas) ter 10 mg perujskega balzama (Balsamum peruvianum).
Pomožne snovi: beli vazelin in lanolin.
Videz Mazila za rane in oprema
Mazilo za rane je rumene barve, prijetnega vonja.
Na voljo je tuba s 7 g mazila v škatlici in s priloženim navodilom.
Način izdajanja Mazila za rane
Mazilo za rane je galenski izdelek, ki se izdaja brez recepta v lekarnah.

