
Navodilo za uporabo

Otroško mazilo
ribje olje, cinkov oksid, bizmutov 
subgalat, tekoči ekstrakt prave kamilice, 
ihtamol in lidokainijev klorid

Pred začetkom uporabe natančno 
preberite navodilo, ker vsebuje za vas 
pomembne podatke!
Pri uporabi tega zdravila natančno 
upoštevajte napotke v tem navodilu ali 
navodila zdravnika ali farmacevta.
• Navodilo shranite. Morda ga boste 

želeli ponovno prebrati.
• Posvetujte se s farmacevtom, če 

potrebujete dodatne informacije ali 
nasvet.

• Če opazite kateri koli neželeni 
učinek, se posvetujte z zdravnikom 
ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, 
če opazite neželene učinke, ki niso 
navedeni v tem navodilu. Glejte 
poglavje 4. 

• Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali 
ne izboljšajo v 7 dneh, se posvetujte z 
zdravnikom. 

Navodilo vsebuje: 
1. Kaj je zdravilo Otroško mazilo in za kaj 

ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste 

uporabili zdravilo Otroško mazilo
3. Kako uporabljati zdravilo Otroško 

mazilo

4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Otroško mazilo
6. Vsebina pakiranja in dodatne 

informacije

1. Kaj je zdravilo Otroško mazilo in za 
kaj ga uporabljamo

Otroško mazilo (imenovano tudi »Praška 
pasta«) je namenjeno zdravljenju srbečih 
ekcemov in vnete kože dojenčkov, otrok 
in odraslih. Uporablja se predvsem okrog 
spolovila in zadnjika (plenični izpuščaj) 
in v telesnih pregibih. Deluje blago 
protivnetno, omili bolečine in srbenje, 
pospešuje obnovo poškodovane kože in 
jo ščiti pred delovanjem izločkov. 

2. Kaj morate vedeti, preden boste 
uporabili zdravilo Otroško mazilo

Ne uporabljajte zdravila Otroško mazilo
• če ste alergični na cink ali bizmut, 

kamilico in/ali druge rastline iz družine 
nebinovk (npr. ognjič), ihtamol, 
lidokain ali na katero koli sestavino 
tega zdravila (navedeno v poglavju 6).

• na svežih, odprtih ranah.

Opozorila in previdnostni ukrepi
Pred začetkom uporabe zdravila Otroško 
mazilo se posvetujte z zdravnikom ali 
farmacevtom.
Če se na mestu uporabe pojavijo znaki 
vnetja ali pekoča bolečina, prenehajte z 
uporabo zdravila.
Če se stanje v do 7 dneh ne izboljša 

ali celo poslabša, se posvetujte z 
zdravnikom.
Ob nanašanju na večje površine kože 
naj bodo posebej pozorni starejši ljudje, 
bolniki z epilepsijo, bolniki z motnjami 
prevodnosti srca ali obolenji dihal in 
bolniki v šoku. Ob sočasnem zdravljenju 
z zdravili za zdravljenje motenj srčnega 
ritma bodite pri uporabi previdni in se po 
potrebi posvetujte z zdravnikom.
Zdravilo ne sme priti v stik z očmi in 
sluznicami. Če pride do tega, mesto 
nanosa izpirajte z veliko vode. 

Otroci in mladostniki
Otroško mazilo je namenjeno zdravljenju 
in zaščiti kože dojenčkov, otrok in 
odraslih.

Druga zdravila in zdravilo Otroško 
mazilo
Obvestite svojega zdravnika ali 
farmacevta, če uporabljate, ste pred 
kratkim uporabljali ali pa boste morda 
začeli uporabljati katerokoli drugo 
zdravilo.
O medsebojnem delovanju z drugimi 
zdravili ni podatkov. Sočasne uporabe 
drugih mazil na istem mestu ne 
priporočamo. Sočasna uporaba 
Otroškega mazila ob zadostni absorpciji 
lidokaina lahko spremeni delovanje 
drugih zdravil.

Nosečnost in dojenje
Če ste noseči ali dojite, menite, da 
bi lahko bili noseči ali načrtujete 
zanositev, se posvetujte z zdravnikom 
ali farmacevtom, preden uporabite to 
zdravilo.
Varnost uporabe Otroškega mazila v
času nosečnosti in dojenja ni potrjena,
zato ga v teh obdobjih ne priporočamo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil 
in strojev
Ni znano, da bi mazilo ob z navodili 
skladni uporabi vplivalo na sposobnost 
upravljanja vozil in strojev.

Zdravilo Otroško mazilo vsebuje 
lanolin, ki lahko povzroči lokalne kožne 
reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

3. Kako uporabljati zdravilo Otroško 
mazilo

Pri uporabi tega zdravila  natančno 
upoštevajte napotke v tem navodilu ali 
navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste 
negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali 
farmacevtom. 
Zdravilo 2-3-krat dnevno v tankem sloju 
nanesite na prizadete dele kože, ki jih 
pred tem dobro očistite in osušite. Za 
lažje odstranjevanje ostankov paste pred 
umivanjem lahko uporabite kakovostno 
olje.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih
Način uporabe pri otrocih se ne razlikuje 
od načina uporabe pri odraslih.



Če ste uporabili večji odmerek zdravila 
Otroško mazilo, kot bi smeli
Če ste uporabili prevelik odmerek, lahko 
pride do draženja (pordelosti, pekočega 
občutka). 
V tem primeru mazila ne nanašajte, 
dokler znaki draženja ne izzvenijo. 
Prizadeto mesto po potrebi umijte z vodo 
in blago milnico.

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

4. Možni neželeni učinki
Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo 
neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri 
vseh uporabnikih. Na mestu uporabe 
lahko pride do pordelosti, izpuščaja 
ali pekočega občutka. Pogostnost ni 
poznana. V tem primeru prenehajte z 
uporabo in prizadeto mesto po potrebi 
umijte z blago mlačno milnico.
Z absorpcijo lidokaina povezani neželeni
učinki so zaradi nizke koncentracije
lidokaina malo verjetni, vseeno pri rizičnih
skupinah priporočamo previdnost.

Poročanje o neželenih učinkih
Če opazite kateri koli neželeni učinek, se 
posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 
Posvetujte se tudi, če opazite neželene 
učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. 
O neželenih učinkih lahko poročate tudi 
neposredno na 

Univerzitetni klinični center Ljubljana, 
Interna klinika, Center za zastrupitve 
Zaloška cesta 2, SI-1000 Ljubljana 
Faks: + 386 (0)1 434 76 46 
e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si 

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, 
lahko prispevate k zagotovitvi več 
informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Otroško 
mazilo

Zdravilo shranjujte nedosegljivo 
otrokom!
Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po 
datumu izteka roka uporabnosti, ki je 
naveden na ovojnini. Rok uporabnosti 
zdravila se izteče na zadnji dan 
navedenega meseca.

6. Vsebina pakiranja in dodatne 
informacije

Kaj vsebuje zdravilo Otroško mazilo 
Zdravilne učinkovine so: ribje olje, cinkov 
oksid, bizmutov subgalat, tekoči ekstrakt 
prave kamilice, ihtamol in lidokainijev 
klorid. 
1 g mazila vsebuje 150 mg ribjega 
olja, 150 mg cinkovega oksida, 50 mg 
bizmutovega subgalata, 30 mg tekočega 
ekstrakta prave kamilice, 20 mg ihtamola 
in 5 mg lidokainijevega klorida. 
Pomožne snovi: beli vazelin, lanolin 
(20%).

Izgled zdravila Otroško mazilo in 
vsebina pakiranja
Homogena pasta peščene barve z blagim 
vonjem po ihtamolu. 
Pakiranje: škatla s 40 g mazila v laminatni 
tubi in navodilo za uporabo.

Način izdaje zdravila Otroško mazilo 
Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. 
Otroško mazilo je galenski izdelek.

Izdelovalec
Celjske lekarne, Galenski laboratorij, 
Vodnikova 1, Celje  

Datum priprave navodila
april 2016
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