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Maść arnikowa Arnimax 40 g (Pampa)
 

Cena: 16,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 g

Postać Maści

Producent PAMPA

Rodzaj rejestracji Lek homeopatyczny

Substancja
czynna

Arnicae extractum

Opis produktu
 

Arnimax to lek homeopatyczny w postaci maści arnikowej na skórę, który stosowany jest między innymi w przypadku stłuczeń,
krwiaków czy naciągnięć mięśnia. Działanie maści arnikowej wiąże się z łagodzeniem dolegliwości takich jak obrzęk, które często
towarzyszą urazom bez ran otwartych.

Na co jest maść arnikowa Arnimax? Wskazaniem do stosowania leku homeopatycznego są między innymi obrzęki towarzyszące
skręceniom, zwichnięciom i złamaniom oraz dolegliwości związane ze stłuczeniami i wybiciami. Produkt sprawdzi się po różnorodnych
urazach, którym nie towarzyszy obecność rany otwartej, w tym w przypadku siniaków, stłuczeń i obrzęków, a także w przypadku
bolesnych naciągnięć mięśni. Funkcją maści arnikowej Arnimax jest redukcja nasilenia uciążliwych zmian towarzyszących urazom.
Produkt sprawdzi się więc również przy ograniczonym zapaleniu skóry, a dodatkowo przy niewielkich otarciach naskórka, a nawet
objawowo w przypadku ukąszeń owadów czy dolegliwości o podłożu reumatycznym. Arnika jest rośliną, w skład której wchodzą
flawonoidy, olejki eteryczne, saponiny, garbniki i wiele innych cennych substancji o właściwościach przeciwzapalnych,
przeciwobrzękowych i korzystnie wpływających na proces gojenia się miejsc po urazach. Korzystnie wpływają także na szczelność
naczyń krwionośnych, co sprawdzi się w przypadku krwiaków.

W opakowaniu znajduje się 40 g maści arnikowej Arnimax. W skład 100 g produktu wchodzi 10 g Arnica Montana oraz substancje
pomocnicze, czyli wodorotlenek sodu, 4-hydroksybenzoesan etylu, biała wazelina oraz ciekła parafina, a oprócz tego również polisorbat
60, monostearynian glicerolu, alkohol cetostearylowy, woda oczyszczona, gliceryna, imidazolidynylomocznik oraz kwas benzoesowy.
Zalecane dawkowanie produktu zostało opisane w dołączonej do niego ulotce i należy go przestrzegać bądź postępować zgodnie z
indywidualnymi zaleceniami lekarza dotyczącymi stosowania maści. Zazwyczaj dawkowanie polega na smarowaniu miejsc
zmienionych chorobowo cienką warstwą maści 1–2 razy dziennie, a jeśli jest to niezbędne – dopuszczalne jest jego nieco częstsze
stosowanie. Przy użytkowaniu homeopatycznego produktu ze wskazaniami leczniczymi Arnimax zgodnie z zaleceniami
przedawkowanie nie jest możliwe.

Stosując Arnimax w formie maści arnikowej, należy liczyć się z możliwością wystąpienia działań niepożądanych. Zgodnie z ulotką
dotychczas nie stwierdzono skutków ubocznych tego leku homeopatycznego, jednak w razie zaobserwowania u siebie niepokojących
dolegliwości, które mogłyby być efektem stosowania maści, należy skonsultować się z lekarzem. Skutki uboczne mogłyby być między
innymi efektem nadwrażliwości na substancje wchodzące w skład produktu.
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Maść arnikowa Arnimax wykazuje także przeciwwskazania, choć nie jest ich wiele. Produktu nie powinni stosować pacjenci z
nadwrażliwością na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Lek homeopatyczny nie powinien być aplikowany
na skórę osób z nadwrażliwością na rośliny z rodziny astrowatych/złożonych (np. arnika). Ze względu na brak ustaleń dotyczących
bezpieczeństwa stosowania maści przez kobiety spodziewające się dziecka i w okresie laktacji produkt nie powinien być przez nie
stosowany bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. U dzieci produkt także nie powinien być używany bez wcześniejszej konsultacji z
lekarzem. Maść nie powinna być aplikowana w okolicę oczu, ust oraz ran otwartych, a dodatkowo nie zaleca się aplikowania jej na duże
powierzchnie skóry. Dotychczas nie stwierdzono interakcji maści arnikowej Arnimax z innymi lekami. Produktu nie można stosować,
jeśli upłynie termin jego ważności.

Produkt homeopatyczny Arnimax należy przechowywać w temperaturze pokojowej, czyli nieprzekraczającej 25°C. Maść arnikową
należy zabezpieczyć, by była niewidoczna i niedostępna dla dzieci.

Skład
100 g maści zawiera:
ARNICA MONTANA - 10 g
4-HYDROKSYBENZOESAN ETYLU
UNIBASIS ABCDEW

Wskazania i działanie

Urazy takie jak kontuzje, zwichnięcia, krwiaki, naciągnięcia mięśni, obrzęki związane ze złamaniami, silnymi stłuczeniami i
wybiciami a także stany zapalne i rany.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, maść należy wcierać w miejsca chorobowo zmienione 1-2 razy dziennie, w razie potrzeby częściej.
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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