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Maść kamforowa 10 % 20 g
 

Cena: 4,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 10 %

Opakowanie 20 g

Producent ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z
O.O.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Camphorae ungentum

Opis produktu
 

O produkcie
Maść kamforowa, 20 g (Amara)

Opis
Maść kamforowa (Camphorae unguentum) to lek stosowany jako środek rozgrzewający przy łagodnych bólach mięśniowych czy
nerwobólach oraz pomocniczo w przeziębieniach. Maść można stosować u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6. roku życia.

Skład
Substancją czynną leku jest kamfora (Camphorum).

100 g maści zawiera 10 g kamfory.

Substancje pomocnicze: wazelina hydrofilowa (cholesterol, alkohol stearylowy, wosk biały, wazelina biała).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się zewnętrznie, na nieuszkodzoną skórę.
Dzieci w wieku od 6. do 12. roku życia: 1 raz dziennie nacierać plecy produktem w ilości od 50 do 100 mg, czyli 0,5-1 cm maści
wyciśniętej z tuby

Młodzież i dorośli: od 1 do 3 razy na dobę wcierać produkt w obolałe miejsca, aplikując 5-10 cm maści wyciśniętej z tuby, czyli od 1 do 2
g leku.

Działanie
Maść kamforowa powoduje przekrwienie skóry w miejscu podania, wywołując efekt rozgrzania.
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Wskazania
Lek Maść kamforową stosuje się przy:

bólach mięśniowych,
nerwobólach,
przeziębieniach (jako środek pomocniczy).

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Maść kamforowa:

w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku,
na uszkodzoną skórę,
u dzieci w wieku poniżej 6. roku życia.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Maść kamforowa może powodować działania niepożądane w postaci podrażnienia lub zapalenia skóry po wielokrotnym wcieraniu leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie stosować produktu Maść kamforowa w okolicach twarzy, zwłaszcza nosa.
Należy natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpi duszność lub inne niepokojące objawy.

Przechowywanie:

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, chroniąc od światła w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 6. roku życia.

Opakowanie:
20g

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
AMARA
Stacyjna 5
Kraków
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