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Maść cholesterolowa gotowa
  

Nazwa łacińska: Cholesterolum  
Nazwa polska: Cholesterol, Cholesteryna 
Synonimy: Cholesterinum

        Nazwa łacińska:  Cholesteroli Unguentum  
    Synonimy:  Unguentum Cholestroli  
    Opakowanie:  100g, 250g, 500g, 1000g, 2000g  
    Numer pozwolenia:  13596   
    PKWiU:  21.20   
    Stawka Vat:  8%   
    Kod Ean:  100g - kod: 5909990067909
 250g - kod: 5909990067930
 500g - kod: 5909990067947 
 1000 g - kod: 5909990067954
 2000 g - kod: 5909990067961

  
    Wymagania:  FP VI   
    Opis:  Biała, jednorodna, miękka masa  
      

Zastosowanie:

  Maść  cholesterolowa jest preparatem galenowym, wg przepisu ujętego w  Farmakopei
Polskiej V supl. oraz Farmakopei Polskiej VI o składzie:   

  Cholestrolum 3,0    Paraffinum solidum 15,0    Paraffinum liquidum 64,0    Vaselinum
album 18,0   

  Dawniej (FP III) skład maści cholestrolowej był nieco inny – zawierała lanolinę bezwodną oraz
cerezynę zamiast parafiny stałej.   

  Maść  cholestrolowa zastosowana na skórę w postaci nieprzetworzonej lub jako  składowa
preparatów leczniczych wykazuje działanie natłuszczające,  ochronne, tworzy film okluzyjny.

 1 / 3



MAŚĆ CHOLESTEROLOWA

Wpisany przez 
czwartek, 02 września 2010 01:00

Jest bardzo dobrą maścią obojętną,  wskazaną zwłaszcza w przypadkach nietolerancji innych
maści, po  długotrwałym leczeniu maściami sterydowymi, w przypadkach mechanicznych, 
termicznych i chemicznych uszkodzeń skóry, w zaniku i zniszczeniu  skóry, dermatitis atopica 
(AZS). Maść cholesterolowa nie powoduje uczuleń. 
 

  Maść cholesterolowa jest stosowana per se oraz jako constituens dla  maści bezwodnych
oraz (dzięki zdolności emulgowania znacznych ilości  wody i wodnych roztworów substancji
leczniczych) maści uwodnionych oraz  kremów. 
 

  Unguentum Cholesteroli jest surowcem farmaceutycznym przeznaczonym do wytwarzania
preparatów farmaceutycznych w zakresie receptury aptecznej.   

  Stosowany jako podstawa maści lub składowa podstawy maści (unguenta), kremów (cremore
s) oraz
past (p
asta) 
oraz w postaci nieprzetworzonej.
 
     

    
  Maści cholesterolowe robione
    Maść cholesterolowa z witaminami
    
    -   Vit. A 100, 00 j.m.   
    -   Vit. E 20,00 j.m.   
    -   Ung. Cholesteroli ad 200,0   

  

M.f. ung.

  Maść cholesterolowa z witaminą A
    
    -   Vit. A 300 000 j.m.   
    -   Ung. Cholesteroli   
    -   Vaselini albi  aa ad 100,0   
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M.f. Ung.

  Maść cholesterolową z wit. A
    
    -   Ung. Cholesteroli 100.0   
    -   Vit. A 2000 j.m.   

  

M.f. Ung.

  

(maść bardzo tłusta, ładnie i szybko się rozsmarowuje).

  Maść cholesterolowa z witaminami
    
    -   Vit. A 400 000 j.m.   
    -   Vit. E liq. 2,0   
    -   Ung. Cholesteroli ad 200,0   

  

M.f. Ung.

    {jcomments off}
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