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Neo-capsiderm maść 30 g
 

Cena: 13,66 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 g

Postać Maści

Producent HERBAPOL POZNAŃ

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład
100 g maści zawiera substancje czynne: 

noniwamid (Nonivamidum) - 0,05 g
kamfora (Camphora) - 5,3 g,
olejek terpentynowy z sosny nadmorskiej (Terebinthinae aetheroleum a Pino pinastro) - 9,7 g,
olejek eukaliptusowy (Eucalypti aetheroleum) - 2,5 g.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: lanolina, parafina stała, parafina ciekła, wazelina biała.

Wskazania i działanie

Lek Neo-Capsiderm stosowany jest tradycyjnie jako środek rozgrzewający w bólach mięśniowych (naciągnięcia, bolesne skurcze
mięśni), pomocniczo w bólach przy stanach zapalnych stawów oraz w nerwobólach (zapalenie korzonków nerwowych, rwa
kulszowa).
Lek wtarty w skórę wywiera działanie drażniące na skórę, wywołując jej przekrwienie i zaczerwienienie, działa rozgrzewająco.
Rozszerzenie naczyń krwionośnych powoduje lepsze ukrwienie obolałego miejsca i szybsze ustępowanie obrzęków i stanów
zapalnych.
W wyniku ustępowania stanu zapalnego stopniowo ustępują dolegliwości bólowe.

Dawkowanie
Niewielką ilość maści (ok. 0,5 - 1,0 cm) wcierać lekko w miejsca bolące od 1 do 2 razy dziennie, nie dłużej niż przez okres 2 dni. Przerwa
przed ponownym stosowaniem na to samo miejsce musi wynosić przynajmniej 14 dni. Po naniesieniu maści starannie umyć ręce, nie
dotykać oczu ani błon śluzowych. Zakaz stosowania u dzieci. Uwaga: przy dłuższym stosowaniu w tym samym miejscu może nastąpić
uszkodzenie nerwów czuciowych. Przed zastosowaniem należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu, nie stosować leku po
upływie terminu ważności.

Przeciwwskazania
Uszkodzona skóra, nadwrażliwość na przetwory z pieprzowca, salicylany lub na pozostałe składniki preparatu. Preparatu nie należy
stosować u dzieci.
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Stosować na możliwie ograniczoną powierzchnię. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
Nie stosować na skórę popękaną i w pobliżu błon śluzowych. W razie niezamierzonego kontaktu maści z błonami śluzowymi lub oczami
przemyć dużą ilością wody. W przypadku dłużej utrzymującego się rumienia lub wystąpienia obrzęku należy przerwać stosowanie
preparatu, a skórę przemyć wodą utlenioną lub Azulanem.
Ze względu na właściwości teratogenne kapsaicyny, preparatu nie należy stosować w okresie ciąży. Nie zaleca się także stosowania
preparatu w okresie karmienia piersią.
Preparat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu.

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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