Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
MAŚĆ MAJERANKOWA, 100 g/100 g, maść
(Majoranae herbae extractum)
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub
farmaceucie.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Maść majerankowa i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść majerankowa
3. Jak stosować lek Maść majerankowa
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Maść majerankowa
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Maść majerankowa i w jakim celu się go stosuje
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających
wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.
Lek zawiera ekstrakt z ziela majeranku. Ze względu na zawartość olejku majerankowego może
wykazywać słabe działanie przeciwbakteryjne.
Maść majerankowa jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym stosowanym pomocniczo w
stanach zapalnych błony śluzowej nosa (katar).
Lek jest wskazany do stosowania u dzieci powyżej 1 roku życia.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść majerankowa
Kiedy nie stosować leku Maść majerankowa:
- jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników leku.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie zaleca się wprowadzania leku do otworów nosowych, ponieważ podłoże maściowe hamuje pracę
aparatu rzęskowego błony śluzowej.
Inne leki i Maść majerankowa
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a
także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Brak danych o klinicznych oddziaływaniach Maści majerankowej z innymi lekami.
Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.
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Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
3. Jak stosować lek Maść majerankowa
Podanie na skórę.
Niewielką ilość maści zaleca się rozsmarować wokół nozdrzy 2-4 razy dziennie.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść majerankowa
Brak danych dotyczących przedawkowania leku.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Brak danych dotyczących działań niepożądanych leku.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
5. Jak przechowywać lek Maść majerankowa
Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Maść majerankowa
Lek zawiera ekstrakt z ziela majeranku (Majoranae herbae extractum); ekstrahent: etanol, wazelina
biała.
Przygotowanie ekstraktu wg FP:
Majoranae herba
2,0 cz.
Ethanolum (760 g/l)
1,0 cz.
Vaselinum album
10,0 cz.
Jak wygląda lek Maść majerankowa i co zawiera opakowanie
Tuba aluminiowa z zakrętką polietylenową zawierająca 10 g maści, umieszczona wraz z ulotką
w pudełku tekturowym.
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