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Spirytus kamforowy 50 g (Hasco)
 

Cena: 2,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 g

Postać Płyny na skórę

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Spiritus camphoratus

Opis produktu
 

Wstęp
Spirytus kamforowy to lek w postaci roztworu do stosowania na skórę. Produkt leczniczy przeznaczony jest do stosowania przy
występowaniu u pacjenta bólów mięśni lub stawów. Produkt pomocny jest także w przeziębieniu jako środek rozgrzewający. Spirytus
kamforowy można również stosować jako produkt dezynfekujący.
Spirytus kamforowy to produkt do stosowania przez dorosłych i młodzież powyżej 6. roku życia.
Spirytus kamforowy jest lekiem, który dla pacjenta jest dostępny bez recepty.
Prezentowane opakowanie produktu “spirytus kamforowy” zawiera 50 g leku w formie płynu w butelce.

Składniki
Spirytus kamforowy charakteryzuje się następującym składem:
Substancja czynna - Camphora (kamfora).
Substancje pomocnicze - Ethanolum (etanol) 760 g/l, Aqua purificata (woda oczyszczona).
100 g spirytusu kamforowego zawiera 10 g kamfory (10%), 65 g etanolu (65%) i 25 g wody oczyszczonej (25%).

Spirytus kamforowy zawiera etanol 70% (V/V), w związku z czym nie należy stosować go dłużej niż kilka dni.

Wskazania i działanie
Spirytus kamforowy wywołuje u pacjenta miejscowe przekrwienie skóry. W związku z tym w danym obszarze krew przepływa szybciej,
wywołując uczucie gorąca. Rozgrzane miejsce rozluźnia się a szybszy przepływ krwi stopniowo usuwa miejscowy stan zapalny.
Rozgrzewające działanie spirytusu kamforowego często wykorzystuje się podczas przeziębień. Należy wówczas posmarować lekiem
plecy i klatkę piersiową.
Ze względu na wysoką zawartość etanolu (65%) lek ten może posłużyć także jako środek dezynfekujący. Nie należy jednak stosować go
na rany lub uszkodzoną skórę.

Dawkowanie
Spirytus kamforowy należy przyjmować tak, jak opisano to w ulotce dołączonej do opakowania produktu leczniczego lub według
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wskazówek lekarza lub farmaceuty.
Spirytus kamforowy można stosować według poniższych wskazówek instruktażowych:
● lek powinien być stosowany na skórę,
● dawkowanie dla dzieci i młodzieży powyżej 6. roku życia: 1 lub 2 razy dziennie nacierać bolesne części ciała niewielką ilością roztworu
spirytusu kamforowego,
● podczas przeziębienia: wcierać lek w klatkę piersiową oraz plecy w celu rozgrzania organizmu.

Przeciwwskazania
Spirytus kamforowy nie powinien być stosowany w poniższych przypadkach:
● przy uczuleniu lub nadwrażliwości na kamforę,
● w obrębie: twarzy, błon śluzowych, ran, uszkodzonej skóry (np. w przypadku oparzeń),
● nie stosować leku wewnętrznie,
● u dzieci poniżej 6. roku życia.
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Spirytus kamforowy zawiera etanol 70% (V/V), w związku z czym nie należy stosować go dłużej niż kilka dni.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania tego produktu leczniczego w obrębie głowy i szyi. Należy chronić oczy
przed kontaktem z substancją leczniczą.
W razie wystąpienia objawów w obrębie układu oddechowego należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej.

Spirytus kamforowy nie jest zalecanym lekiem dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią. Takie pacjentki powinny skonsultować się
z lekarzem przed zastosowaniem preparatu leczniczego.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, spirytus kamforowy może wywoływać działania niepożądane. Nie u każdego stosującego pacjenta one wystąpią.
Częste stosowanie spirytusu kamforowego może prowadzić do podrażnień skórnych.
W rzadkich przypadkach istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się wyprysku kontaktowego.

Producent
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E
51-131 Wrocław

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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