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Vicks VapoRub maść 100 g
 

Cena: 34,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Maści

Producent PROCTER & GAMBLE

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Vicks VapoRub maść w postaci maści jest produktem, który może być stosowany u pacjentów dorosłych, młodzieży oraz dzieci od
5. roku życia. Na co jest Vicks VapoRub maść? Wskazaniem do stosowania leku są objawy stanu zapalnego śluzówki nosa oraz gardła,
które towarzyszą między innymi przeziębieniu. Lek może być pomocny w przypadku kaszlu, poza tym znajduje zastosowanie przy
katarze, któremu towarzyszy obrzęk śluzówki nosa oraz uczucie zatkanego nosa. Do składników czynnych leku zaliczyć można kamforę,
olejek eukaliptusowy, olejek terpentynowy oraz levomentol. Ich działanie polega na łagodzeniu dolegliwości towarzyszących katarowi.
Mentol wraz z kamforą łagodzą obrzęk śluzówki nosa, a oprócz tego mają działanie łagodzące kaszel i łagodnie znieczulające. Dzięki
olejkowi eukaliptusowemu i terpentynowemu lek Vicks VapoRub maść działa natomiast pobudzająco na wydzielanie śluzu, dzięki czemu
sprzyja odkrztuszaniu.

W opakowaniu znajduje się 100 g maści Vicks VapoRub. W składzie 100 g maści znajduje się 2,75 mg mentolu, 5 mg kamfory oraz 1,5 g
olejku eukaliptusowego, 5 g olejku terpentynowego, a także składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem leku Vicks VapoRub maść
należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, dawkowanie Vicks VapoRub maść
opisane w ulotce leku powinno być przestrzegane. Lek Vicks VapoRub maść przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Rekomendowane dawkowanie Vicks VapoRub maść to w przypadku pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat
smarowanie klatki piersiowej i pleców 1 łyżeczką maści w częstotliwości 2-4 razy dziennie. Jeśli chodzi natomiast o stosowanie leku w
przypadku dzieci w wieku 5-12 lat, dopuszczalne jest smarowanie klatki piersiowej i pleców w ilości ½ łyżeczki w częstotliwości 2-3 razy
dziennie. W czasie stosowania maści najlepiej nosić przewiewne ubrania, co umożliwi skuteczniejszą inhalację parujących lotnych
składników aktywnych. W czasie korzystania z leku należy unikać jego kontaktu z oczami. Miejsca, gdzie zaaplikowano maść, nie
powinny być bandażowane, poza tym nie należy na nie nakładać ciepłych okładów.

U niektórych pacjentów lek Vicks VapoRub maść może wywołać działania niepożądane, chociaż nie u każdego muszą wystąpić. Lek
może powodować reakcje miejscowe – wspomniane skutki uboczne opisano w ulotce. Nie każdy pacjent może też stosować maść
Vicks VapoRub. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na choć jeden z jej składników. Leku nie należy stosować też u małych dzieci,
stosować w okolicach twarzy i nosa, poza tym nie jest przeznaczony do stosowania w postaci inhalacji. Vicks VapoRub maść nie
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powinna być aplikowana na skórę uszkodzoną, poza tym leku nie należy nakładać na skaleczenia oraz na błony śluzowe.
Przeciwwskazane jest stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 5 lat, poza tym preparat nie powinien być stosowany w przypadku
pacjentów zmagających się z astmą oskrzelową oraz schorzeniami dróg oddechowych, którym towarzyszy nadwrażliwość. Produkt
leczniczy nie może być połykany.

Skład

Substancjami czynnymi leku są Levomentol, Kamfora, Olejek eukaliptusowy i Olejek terpentynowy.
100 g Vicks VapoRub zawiera 2,75 g mentolu, 5 g kamfory, 1,5 g olejku eukaliptusowego, 5 g olejku terpentynowego.

Inne składniki leku to: tymol, olejek cedrowy, wazelina biała.

Wskazania i działanie
Maść Vicks VapoRub jest stosowana w objawach podrażnień i stanów zapalnych błony śluzowej nosa i gardła (np. w przebiegu
przeziębień): kaszlu, katarze z obrzękiem błon śluzowych nosa i uczuciem utrudnienia oddychania ("zatkanego nosa").

Dawkowanie
Maść do nacierania klatki piersiowej i pleców oraz do inhalacji składników lotnych. Wcierać odpowiednią ilość maści we wskazane
miejsca i powtarzać 2 do 3 razy dziennie, jeśli potrzeba. Lekkie ubranie sprzyja skuteczniejszej inhalacji parujących składników lotnych.
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:
1 łyżeczkę nakładać na klatkę piersiową i plecy 2 do 4 razy dziennie.
Dzieci od 5 do 12 roku życia:
1/2 łyżeczki nakładać na klatkę piersiową i plecy 2 do 3 razy dziennie.

Przeciwwskazania
Preparat stosować tylko zewnętrznie. Nie podawać osobom nadwrażliwym na którykolwiek ze składników preparatu. U małych dzieci
maść nie powinna być stosowana w okolicach nosa ani twarzy, nie stosować w postaci inhalacji.

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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