
Oznakowanie opakowania zewnętrznego - pudełko tekturowe

Maść tranowa Aflofarm 
 Olei Jecoris Aselli unguentum

maść, 20 g

Skład:  
Substancja czynna: Olej wątłuszowy (tran)         40,0 g
Substancje pomocnicze: Wazelina biała  43,0 g

   Parafina stała                 7,0 g
   Lanolina  10,0 g

Działanie: Ułatwia gojenie.       

Wskazania do stosowania: Odleżyny, odmrożenia.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynną lub substancje pomocnicze. Nie stosować 
na otwarte rany i znacznie uszkodzoną skórę. 

Środki ostrożności: Lek zawiera lanolinę, która  może powodować miejscowe reakcje skórne (np. 
kontaktowe zapalenie skóry).
Jeżeli objawy nasilają się lub nie ustępują podczas stosowania leku, należy skonsultować się z 
lekarzem. 

Interakcje: Brak danych.
 
Ciąża i karmienie piersią: Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.  

Sposób stosowania i droga podania: Zewnętrznie, podanie na skórę.
Dorośli  i młodzież powyżej 12 r. ż: 1 lub 2 razy dziennie smarować lub nakładać na gazie maść na 
miejsca zmienione chorobowo. 
Dzieci poniżej 12 roku życia - wyłącznie po konsultacji z lekarzem. 
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.

Przedawkowanie: W razie zastosowania dawki większej niż zalecana należy skontaktować się z 
lekarzem. 

Działania niepożądane: Brak danych. 

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione 
na kartoniku, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania 
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309
 e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat 
bezpieczeństwa stosowania leku.

mailto:adr@urpl.gov.pl


Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25ºC.  
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.  

Termin ważności: 
Numer serii:

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: 
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151 
95-200 Pabianice
tel.: (42) 22-53-100

Pozwolenie nr IL-3320/LW

Kod kreskowy EAN UCC: 5909994332010

Informacja podana systemem Braille’a: Maść tranowa Aflofarm
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