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Arcalen maść 30 g
 

Cena: 12,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Maści

Producent HERBAPOL POZNAŃ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Arcalen w postaci maści na skórę jest produktem na bazie składników roślinnych, który znajduje zastosowanie w przypadku
występowania stanów pourazowych, przyspieszając gojenie siniaków i redukując pourazowe obrzęki. Maść Arcalen przeznaczona jest
dla pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Na co jest Arcalen? Wskazaniem do stosowania maści są krwiaki podskórne (siniaki), a także wylewy podskórne i wysięki stawowe,
ponadto produkt można zastosować przy naciekach okołostawowych, które pojawiają się po złamaniach czy urazach. Maść Arcalen
można wykorzystać również do masażu leczniczego lub sportowego, dzięki czemu będzie on efektywniejszy. Stosowanie maści
zalecane jest także wspomagająco w przypadku trudno gojących się ran. Składniki czynne, które wchodzą w skład maści Arcalen, mają
właściwości przeciwzapalne i wykazują działanie przeciwkrzepliwe. Korzystnie wpływają na krążenie obwodowe, przyspieszają resorpcję
krwiaków, wylewów, wysięków i nacieków, a przy tym jednocześnie redukują przepuszczalność ścian naczyń włosowatych. Produkt
przyczynia się do redukcji obrzęku i stanu zapalnego, co w konsekwencji zmniejsza również dolegliwości bólowe.

W opakowaniu znajduje się 30 g maści Arcalen. W skład 1 g maści wchodzi 20 mg gęstego wyciągu z koszyczków arniki i nagietka
(ekstrahent: metanol 90% V/V) oraz 12,5 mg suchego wyciągu z kory kasztanowca (ekstrahent: metanol 90% V/V). Formułę uzupełniają
składniki pomocnicze, w tym lanolina, parafina stała i ciekła, wazelina biała, stearynian magnezu, olejek cytrynowy, a oprócz tego
mieszanina 1,2-dibromo-2,4-dicyjanobutanu i 2-fenoksyetanolu (prop.: 20%-80%) oraz woda oczyszczona.

Lek Arcalen należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce, chyba że lekarz zaleci inaczej. Zmiany chorobowe należy
smarować kilka razy dziennie niewielką ilością maści. Jeśli lek Arcalen ma być wykorzystany do masażu leczniczego, nie powinno się
stosować więcej niż 3-4 g produktu, co odpowiada paśmie maści o długości nieprzekraczającej 5 cm.

Maść Arcalen może wykazywać działania niepożądane u niektórych pacjentów, chociaż nie muszą one wystąpić u każdego. Pojawić się
mogą między innymi objawy uczulenia, w tym wysypka lub zaczerwienienie skóry – stanowi to wskazanie do przerwania stosowania
leku. Ze względu na zawartość lanoliny lek może miejscowo podrażniać skórę (kontaktowe zapalenie skóry). Pojawienie się działań
niepożądanych leku (wymienionych w ulotce i niewymienionych) najlepiej skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.
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Produkt przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania. Jego dłuższe używanie może skutkować zapaleniem skóry, któremu
towarzyszyć będą obrzęki i pęcherze. Przeciwwskazaniem do stosowania leku Arcalen jest uczulenie na jakikolwiek składnik maści, w
tym uczulenie na arnikę i nagietek, a także rośliny z rodziny Asteraceae. Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania maści Arcalen w
ciąży i w czasie karmienia piersią nie są dostępne, dlatego w powyższych przypadkach lek nie jest zalecany.

Wskazania i działanie

Ułatwienie i przyspieszenie resorbcji krwiaków, wylewów podskórnych oraz wysięków stawowych i nacieków okołostawowych
po urazach i złamaniach
Poprawa krążenia obwodowe w obrębie miejsca użycia
Wspomagająco w leczeniu trudno gojących się ran
Podniesienie efektywności masażu sportowego i leczniczego.

Składniki czynne maści preparatu działają przeciwzapalnie, przeciwkrzepliwie, zmniejszają przepuszczalność ścian naczyń
włosowatych, wywierają korzystny wpływ na krążenie obwodowe.

Skład
Substancja czynna: 100 g maści zawiera: wyciąg gęsty z kwiatów arniki i kwiatów nagietka (Arnicae et Calendulae inflorescentiae extr.
comp. spissum) 2,0 g; eskulina (Aesculinum) 1,0 g; substancje pomocnicze: lanolina bezwodna, parafina stała, parafina płynna, wazelina
biała, stearynian magnezu, olejek cytrynowy, Euxyl K400, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Miejsca chorobowo zmienione smarować cienką warstwą maści kilka razy dziennie. Do masażu leczniczego stosować maść w ilości
3,0-4,0 g (pasmo maści długości ok. 5 cm).
Nie stosuj leku po upływie terminu ważności!

Przeciwwskazania
Uczulenie na arnikę i nagietek.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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