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Vicks VapoRub maść 50 g
 

Cena: 21,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Maści

Producent PROCTER & GAMBLE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Vicks VapoRub w postaci maści z kamforą, olejkiem eukaliptusowym i terpentynowym oraz levomentolem to produkt stosowany w
przypadku dolegliwości związanych ze stanami zapalnymi śluzówki nosa bądź jej podrażnieniem. Łagodzi obrzęk śluzówki i ułatwia
oddychanie. Może być stosowany nie tylko u pacjentów dorosłych, ale też u młodzieży i dzieci w wieku powyżej 5. roku życia.

Na co jest maść Vicks VapoRub? Wskazaniem do stosowania maści są dolegliwości towarzyszące między innymi przeziębieniu, które
dotyczą stanów zapalnych śluzówki nosa i gardła. Produkt może być pomocny chociażby przy uciążliwym katarze oraz obrzęku
śluzówki nosa, ponadto można go zastosować przy problemach z zatkanym nosem i kaszlem. W skład leku Vicks VapoRub wchodzą
olejki: eukaliptusowy i terpentynowy, a formułę uzupełnia levomentol i kamfora. Dodatek mentolu i kamfory sprawia, że lek zmniejsza
obrzęk błony śluzowej nosa oraz łagodząco wpływa na objawy kaszlu. Olejek eukaliptusowy i olejek terpentynowy natomiast ułatwiają
oczyszczanie dróg oddechowych z wydzieliny.

W opakowaniu znajduje się 50 g maści Vicks VapoRub. W skład 100 g leku wchodzi 2,75 g mentolu, a także 5 g kamfory, a formułę
uzupełnia dodatek 1,5 g olejku eukaliptusowego i 5 g olejku terpentynowego. W skład maści wchodzą też składniki pomocnicze, czyli
wazelina biała, tymol i olejek cedrowy. Lek Vicks VapoRub powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce, chyba że
lekarz je indywidualnie zmodyfikuje. Maścią należy nacierać klatkę piersiową i plecy, a dodatkowo pacjent powinien mieć przewiewne
ubranie. U dzieci w wieku 5–12 lat należy nakładać ½ łyżeczki maści 2–3 razy dziennie, a u młodzieży w wieku powyżej 12 lat i osób
dorosłych zaleca się stosowanie 1 łyżeczki maści na skórę 2–4 razy dziennie. Nie wolno przekraczać dawki podanej przez producenta, a
u małych dzieci należy pilnować, by maść nie znalazła się w okolicach nosa i twarzy.

Produkt przeznaczony jest do stosowania miejscowego zewnętrznego. Należy uważać na jego połknięcie i nie powinien być stosowany
do inhalacji. Przy przypadkowym spożyciu leku mogą pojawić się objawy ostrego zatrucia, w tym nudności i wymioty, zawroty i bóle
głowy, bóle brzucha, uderzenia gorąca, a nawet drgawki, porażenie oddychania czy śpiączka.

Stosowanie leku Vicks VapoRub może u części osób wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych. Mowa o reakcjach w miejscu
podania, w tym o podrażnieniu skóry lub jej zaczerwienieniu, a także o alergicznym zapaleniu skóry bądź wystąpieniu podrażnienia oczu
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przez związki lotne. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna na maść, należy przerwać stosowanie Vicks VapoRub i usunąć pozostałości leku ze
skóry.

Nie każdy pacjent powinien stosować maść Vicks VapoRub. Przeciwwskazanie stanowi nadwrażliwość na składniki maści, a
dodatkowo wiek poniżej 5 lat. Lek nie powinien być stosowany przez pacjentów z czynną astmą czy innymi chorobami bądź
nadwrażliwością dróg oddechowych. Nie zaleca się też nakładania go na skórę zranioną i uszkodzoną, a także na błony śluzowe.

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.
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