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Heel traumeel s maść 50 g
 

Cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Maści

Producent HEEL

Rodzaj rejestracji Lek homeopatyczny

Opis produktu
 

Wstęp
Lek homeopatyczny Heel Traumeel S w postaci maści jest produktem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych i (po konsultacji z
lekarzem) dla młodzieży w wieku od 12 lat. Na co jest Heel Traumeel S? Wskazaniem do wspomagającego stosowania leku
homeopatycznego są urazy, w tym skręcenia stawów, naciągnięcia mięśni, zwichnięcia i stłuczenia, a także łagodne dolegliwości bólowe
mięśni oraz stawów. Lek Heel Traumeel S ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Dodatkowo ma
właściwości ułatwiające gojenie się ran i hamujące niewielkie krwawienia.

W opakowaniu znajduje się 50 g maści Heel Traumeel S. W skład leku homeopatycznego wchodzi Arnica D3, Calendula D2, Chamomilla,
Symphytum D4, Millefolium oraz Belladonna D1. W składzie produktu znaleźć można również Aconitum D1, Bellis Perennis, Hypericum
D6 oraz Hamamelis i Mercurius Solubilis Hahnemanni D6, a także Hepar Sulfuris D6 – Echinacea Angustifolia oraz Echinacea Purpurea.
Przed zastosowaniem maści Heel Traumeel S pacjent powinien zapoznać się z dołączoną do niej ulotką – jeśli lekarz nie wskaże inaczej,
produkt należy stosować zgodnie z informacjami w niej zawartymi. Zalecane dawkowanie Heel Traumeel S w postaci maści to aplikacja
na chore obszary skóry w częstotliwości 2 razy dziennie (rano i wieczorem). Maść Heel Traumeel S należy delikatnie wcierać w skórę aż
całkowicie się wchłonie. Lek homeopatyczny nie powinien być stosowany bez konsultacji z lekarzem dłużej niż 7 dni. Jeśli dolegliwości
pacjenta nie ustąpią lub nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem.

Lek homeopatyczny Heel Traumeel S w postaci maści może przyczynić się do tego, że u pacjenta wystąpią działania niepożądane,
chociaż nie pojawić się u każdego. Rzadko lek przyczynia się do wystąpienia reakcji nadwrażliwości lub miejscowych reakcji
alergicznych. Można do nich zaliczyć zaczerwienienie skóry, jej obrzęk, zapalenie lub świąd. W przypadku wystąpienia wspomnianych
objawów należy odstawić maść.

Nie wszyscy pacjenci powinni stosować lek homeopatyczny Heel Traumeel S, gdyż ma również przeciwwskazania. Produkt nie
powinien być stosowany w przypadku uczulenia na którykolwiek z jego składników lub na arnikę, rumianek, krwawnik pospolity bądź
inne rośliny z rodziny astrowatych, a w przypadku wystąpienia objawów uczulenia na produkt zaleca się zaprzestanie dalszego
korzystania z niego. W związku z brakiem danych dotyczących bezpieczeństwa lek homeopatyczny Heel Traumeel S w postaci maści
nie powinien być stosowany u dzieci. Jeśli natomiast chodzi o jego stosowanie u młodzieży w wieku poniżej 18 lat, niezbędna jest
wcześniejsza konsultacja z lekarzem. W związku z brakiem danych dotyczących bezpieczeństwa lek homeopatyczny Heel Traumeel S
nie powinien być stosowany również przez pacjentki w ciąży i karmiące piersią. Lek homeopatyczny nie powinien być stosowany na
duże powierzchnie skóry, poza tym nie zaleca się jego aplikacji na skórę uszkodzoną oraz na otwarte rany.
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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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