
Mazilo za rane
Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
Zdravilo 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 znaki vaše bolezni ne izboljšajo v nekaj dneh, se posvetujte z zdravnikom.
• Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni 

omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:
1. Kaj je zdravilo Mazilo za rane in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Mazilo za rane
3. Kako uporabljati zdravilo Mazilo za rane
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Mazilo za rane
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO MAZILO ZA RANE IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO
Mazilo za rane vsebuje učinkovine, ki zdravijo poškodovano kožo.
Bizmutov subgalat je blag antiseptik, ki obenem zožuje površinske krvne žilice.
Tekoči ekstrakt prave kamilice deluje protivnetno, perujski balzam lokalno draži in pospešuje 
rast epitelnih celic, ihtamolom kožo rahlo draži ter deluje lokalno protibakterijsko in 
protivnetno. 
Mazilo za rane pospešuje celjenje manjših odrgnin, vnetnih poškodb in površinskih ran.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO MAZILO ZA RANE
Ne uporabljajte zdravila Mazilo za rane, 
• če ste alergični na zdravilne učinkovine ali katerokoli sestavino zdravila.

Previdnostni ukrepi in opozorila
Če se vam stanje v nekaj dneh ne izboljša ali se celo poslabša, se posvetujte z zdravnikom. 

Nose~nost in dojenje     
Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete ali uporabite katerokoli zdravilo.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila
Mazilo vsebuje lanolin, zato lahko povzroči lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).
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NAVODILO ZA UPORABO



3. KAKO UPORABLJATI  ZDRAVILO MAZILO ZA RANE 
Odmerjanje in na~in uporabe
Mazilo namažite na prizadeti del kože v tankem sloju 1- do 2-krat dnevno.

4. MOŽNI NEŽELENI U^INKI
Kot vsa zdravila ima lahko tudi Mazilo za rane neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh 
bolnikih. 
V redkih primerih lahko Mazilo za rane povzroči preobčutljivostne reakcije (močna, dražeča 
pordelost kože, izpuščaji, srbenje …). 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 ZDRAVILA MAZILO ZA RANE
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Tubo shranjujte tesno zaprto, pri temperaturi do 25 °C, zaščiteno pred svetlobo.

Rok uporabnosti
Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.
 

6. DODATNE INFORMACIJE
Kaj vsebuje zdravilo Mazilo za rane
Zdravilne učinkovine so bizmutov subgalat, tekoči ekstrakt prave kamilice, perujski balzam in 
ihtamol. 
Pomožni snovi sta beli vazelin in lanolin. 

1 g mazila vsebuje 20 mg bizmutovega subgalata (Bismuthi subgallas), 20 mg tekočega ekstrakta 
prave kamilice (Matricariae extractum fluidum), 10 mg perujskega balzama (Balsamum 
peruvianum) in 5 mg ihtamola (Ichthammolum). 

Izgled zdravila Mazilo za rane in vsebina pakiranja
Mazilo za rane je rjave barve, značilnega vonja po perujskemu balzamu in ihtamolu. 
V škatli je tuba s 25 g mazila.

Način izdaje zdravila Mazilo za rane 
Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Izdelovalec:
Lekarna Ljubljana PE Galenski laboratorij, Tbilisijska 87, SI-1000 Ljubljana

Datum zadnje revizije navodila: 01.12.2011
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Mazilo za rane je rjave barve, značilnega vonja po perujskemu balzamu in ihtamolu. 
V škatli je tuba s 25 g mazila.
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