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Rub-arom maść 40 g
 

Cena: 22,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 g

Postać Maści

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Rub-Arom to lek w postaci maści rozgrzewającej.
Stosowany przy dolegliwościach przeziębieniowych (grypa, katar, kaszel) oraz bólowych (ból mięśniowe i stawowe).
Lek Rub-Arom to kompozycja 6 substancji czynnych (tymol, lewomentol, kamfora, olejki eteryczne - cedrowy, eukaliptusowy,
terpentynowy z sosny nadmorskiej) o intensywnie rozgrzewającym działaniu.
Stosowana jest do nacierań w bólach mięśniowych (naciągnięcia mięśni, bolesne skurcze mięśni), bólach stawowych i
nerwobólach (zapalenie korzonków nerwowych, rwa kulszowa).
Wspomagająco Rub-Arom używa się do nacierania klatki piersiowej i pleców w infekcjach górnych dróg oddechowych (grypa,
przeziębienia) przebiegających z katarem, kaszlem oraz towarzyszącym bólem mięśni i stawów.
Rub-Arom to bezbarwna maść, dzięki czemu nie pozostawia śladów.
Produkt leczniczy Rub-Arom jest wskazany do użytku zewnętrznego.
Wykorzystywany jest do nacierań w przypadku bólu mięśni, stawów i nerwobólach oraz do nacierań klatki piersiowej i pleców w
infekcjach górnych dróg oddechowych, takich jak przeziębienie czy grypa.

Skład
100 g maści Rub-Arom zawiera: tymol (Thymolum) 0,25 g, lewomentol (Levomentholum) 2,75 g, kamfora racemiczna (Camphora
racemica) 5,00 g, olejek cedrowy (Cedri oleum) 0,75 g, olejek eukaliptusowy (Eucalypti oleum) 1,50 g, olejek terpentynowy z sosny
nadmorskiej (Terebinthini aetheroleum ab pinum pinastrum) 5,00 g oraz substancje pomocnicze: parafina stała i wazelina biała.

Dawkowanie

Lek nadaje się tylko do użytku zewnętrznego na skórę.
Do smarowania i nacierania 1 do 2 razy na dobę.
Maści nie stosować dłużej niż kilka dni.
Dorośli: Bolące miejsca nacierać ilością maści odpowiadającą 2 miarkom (3 g).
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Młodzież od 12 lat: Nacierać skórę pleców i klatki piersiowej ilością maści odpowiadającą 2 miarkom (3 g).
Dzieci od 7 do 12 lat: Nacierać skórę pleców i klatki piersiowej ilością maści odpowiadającą 1 miarce (1,5 g).
Odpowiednią ilość maści nanieść cienką warstwą na skórę i wcierać delikatnie aż do pełnego wchłonięcia.
Do opakowania dołączona jest miarka. 1 miarka odpowiada 1,5 g maści.
Pominięcie zastosowania leku Rub-Arom
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Leku Rub-Arom nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników
leku, a ponadto:

w przypadku napadów drgawkowych w wywiadzie,
u dzieci poniżej 7 lat.

Lek należy stosować na ograniczoną powierzchnię skóry.
Nie stosować na okolice oczu i ust, na błony śluzowe, oparzenia oraz na skórę zmienioną chorobowo czy uszkodzoną.
W przypadku wystąpienia rumienia należy przerwać stosowanie leku.

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.
 

Galeria
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