
Mazilo za trdo ko�o
mazilo
salicilna kislina

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, 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 Mazilo za trdo kožo in za kaj ga uporabljamo
 2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili Mazilo za trdo kožo  
 3. Kako uporabljati Mazilo za trdo kožo
 4. Možni neželeni učinki 
 5. Shranjevanje Mazila za trdo kožo
 6. Dodatne informacije

1.	 Kaj	je	Mazilo	za	trdo	Ko�o	in	za	Kaj	ga	uporabljaMo

Mazilo za trdo kožo uporabljajte za odstranjevanje trde kože na petah in komolcih. 
Salicilna kislina razrahlja stike med odmrlimi celicami vrhnjega sloja kože in tako s postopnim 
mehčanjem poroženele kože olajša njeno odstranitev. Hkrati preprečuje nastanek zadebeljene 
in razpokane kože. Deluje tudi protibakterijsko in protiglivično ter tako preprečuje razrast glivic 
pri razpokani koži.

2.	 Kaj	Morate	vedeti,	preden	boste	uporabili	Mazilo	za	trdo	Ko�o

Ne uporabljajte Mazila za trdo kožo 
Ne uporabljajte Mazila za trdo kožo, če ste preobčutljivi za katerokoli sestavino zdravila. 
Mazila naj ne uporabljajo osebe s sladkorno boleznijo. 

Pri uporabi Mazila za trdo kožo bodite posebno pozorni 
Če se vam stanje ne izboljša, ali se celo poslabša, se posvetujte z zdravnikom. 
Mazilo za trdo kožo ne sme priti v stik z očmi, usti in sluznicami ter vneto ali poškodovano 
kožo; če se to zgodi, izpirajte prizadete predele z veliko količino mlačne vode. Izogibajte 
se dolgotrajni uporabi mazila na večjih površinah kože, kar velja še posebej za osebe s 
poslabšanim delovanjem ledvic. 
Posebna previdnost je potrebna ob uporabi zdravila pri osebah s slabšo prekrvavitvijo okončin. 
Samo za zunanjo uporabo!

Jemanje drugih zdravil
Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, 
tudi če ste ga dobili brez recepta. 
Medsebojno delovanje z drugimi zdravili ni poznano. Odsvetujemo sočasno nanašanje Mazila za 
trdo kožo in drugih zdravil ter izdelkov, ki vsebujejo salicilno kislino, na prizadeti predel kože.

Nosečnost in dojenje
Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo. 
Ker ni dovolj podatkov o varnosti zdravila med nosečnostjo in dojenjem, uporabo zdravila v teh 
obdobjih odsvetujemo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev 
Ni znano, da bi Mazilo za trdo kožo vplivalo na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

3.	 KaKo	uporabljati	Mazilo	za	trdo	Ko�o

Pri uporabi zdravila natančno upoštevajte navodila za uporabo. Če ste negotovi, se posvetujte 
s farmacevtom. 
Mazilo za trdo kožo nanesite enkrat dnevno, najbolje zvečer, v tankem sloju na trdo kožo.  
Mazilo uporabljajte več dni zapored, vendar ne dlje kot 7 dni. 
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Pazite, da mazila ne nanašate na zdravo kožo v neposredni okolici prizadetega predela kože.  
Po uporabi mazila dobro umijte roke.
Odstranjevanje trde kože na stopalih je učinkovitejše, če občasno pripravite toplo kopel za 
prizadeti predel in po namakanju odstranite trdo kožo z ustreznim pripomočkom. 
Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali s 
farmacevtom.

Če ste uporabili večji odmerek Mazila za trdo kožo, kot bi smeli 
Če ste uporabili večji odmerek Mazila za trdo kožo, kot bi smeli, kožo temeljito sperite s tekočo 
vodo. 
Ni poročil o primerih prevelikega odmerjanja Mazila za trdo kožo.
Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, in se ob tem pojavijo neželeni učinki, se 
posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 

Če ste pozabili uporabiti Mazilo za trdo kožo
Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4.	 Mo�ni	ne�eleni	uÈinKi

Kot vsa zdravila ima lahko tudi Mazilo za trdo kožo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri 
vseh bolnikih.
Redko se pojavijo kožne preobčutljivostne reakcije, draženje kože ali vnetje kože. Poškodba 
zdrave kože v okolici trde kože se lahko pojavi, če ste mazilo nanašali tudi na zdravo kožo.
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	Mazila	za	trdo	Ko�o

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.
Mazila za trdo kožo ne smete uporabljati po izteku roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini 
poleg oznake »Uporabno do:«. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan  
navedenega meseca.
Zdravila, ki jih ne potrebujete, zbirajte ločeno od ostalih odpadkov. O načinu odstranjevanja 
zdravil se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6.	 dodatne	inforMacije

Kaj vsebuje Mazilo za trdo kožo 
Zdravilna učinkovina: 
1 g mazila vsebuje  
 100 mg salicilne kisline (Acidum salicylicum).
Pomožna snov: beli vazelin.

Izgled Mazila za trdo kožo in vsebina pakiranja 
Mazilo za trdo kožo je mazilo, bele barve. 
Pakiranje je škatla z aluminijasto tubo, v kateri je 50 g mazila, s priloženim navodilom za 
uporabo.

Način izdaje Mazila za trdo kožo 
Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Mazilo za trdo kožo je galenski izdelek.  

Proizvajalec 
Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj
enota Galenski laboratorij, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj
telefon: 04 20 16 159, faks: 04 20 16 157, e-pošta: g.laboratorij@gorenjske-lekarne.si

Na vo di lo je bilo odo bre no 27.8.2015.
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