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Maść kamforowa 20 g (Amara)
 

Cena: 6,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 g

Postać Maści

Producent AMARA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Camphorae ungentum

Opis produktu
 

Wstęp
Maść kamforowa jest środkiem rozgrzewającym, który można stosować przypadku nerwobólów i łagodnych bólów mięśniowych, a
także pomocniczo w leczeniu przeziębienia. Jest przeznaczona wyłącznie do użytku zewnętrznego i powinna być wsmarowywana tylko
w nieuszkodzoną skórę. Nałożona na obolałe miejsca powoduje przekrwienie skóry, które z kolei wywołuje uczucie ciepła, pomagające
pozbyć się dolegliwości. W żadnym wypadku nie należy stosować leku doustnie.

Substancją czynną leku jest kamfora, która znajduje się w nim w ilości 10 g na 100 g maści. Oprócz tego w produkcie znajdują się także
substancje pomocnicze, takie jak wazelina hydrofilowa (cholesterol, alkohol stearylowy, wosk biały, wazelina biała). Nie należy stosować
maści w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

Maść kamforowa przeznaczona jest dla dorosłych oraz dla dzieci powyżej 6 roku życia. Bezwzględnie nie należy stosować preparatu u
dzieci poniżej 6 roku życia. Kobiety w ciąży, planujące ciążę lub karmiące piersią powinny skonsultować używanie produktu z lekarzem i
stosować go tylko na jego wyraźne polecenie. Zawsze należy stosować maść kamforową w dawkach określonych przez producenta. W
przypadku dzieci od 6 do 12 roku życia jest to 50-100 mg w ramach jednej dawki, czyli około 0,5-1 cm maści. Produkt powinno się u nich
stosować raz na dobę. Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia mogą stosować maść do 3 razy na dobę, a jednorazowa dawka powinna
mieścić się w przedziale 1-2 g produktu, czyli mniej więcej 5-10 cm maści. Maść należy stosować punktowo w bolących miejscach,
jednak z daleka od twarzy, zwłaszcza oczu i nosa. Użycie maści zbyt blisko nosa może powodować duszności lub inne niepokojące
objawy. W razie ich wystąpienia należy jak najszybciej zmyć produkt i udać się do lekarza. Po aplikacji maści należy natychmiast umyć
ręce wodą z mydłem, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się jej do oczu, ust czy nosa.

Maść kamforową należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i ich wzrokiem, w zacienionym suchym miejscu, w którym temperatura
nie przekracza 25 stopni Celsjusza. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności.

Rozgrzewająca maść kamforowa może u niektórych pacjentów spowodować działanie niepożądane w postaci podrażnienia lub
zapalenia skóry. Takie skutki mogą wystąpić po wielokrotnym wcieraniu leku.
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Jeśli przyjmujemy na stałe jakiekolwiek inne leki do użytku zewnętrznego bądź wewnętrznego, zaleca się poinformowanie o tym
farmaceuty lub lekarza zalecającego stosowanie maści, by wykluczyć niepożądane interakcje pomiędzy lekami.

Należy pamiętać, że w przypadku przeziębień maść kamforowa rozgrzewająca ma wyłącznie działanie pomocnicze i pomaga uśmierzyć
ból. Nie służy ona do zwalczania infekcji i nie ma wpływu na jej intensywność ani przebieg. Jeśli pacjent odczuwa jakikolwiek dyskomfort
związany z używaniem maści lub wystąpią u niego duszności, należy natychmiast przerwać stosowanie leku.

Skład
Camphora 10cz.

Wskazania i działanie

Jako środek rozgrzewający w łagodnych bólach mięśniowym i nerwobólach.
Preparat stosowany pomocniczo w przeziębieniach.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku jeżeli występują nadwrażliwości na jakikolwiek ze składników preparatu, jeżeli występują przerwy w ciągłości
skóry u dzieci do lat 6.

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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