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Viprosal B maść 50 g
 

Cena: 18,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Maści

Producent GENEXO

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Vipera lebelina toxinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Viprosal B w postaci maści jest produktem zawierającym jad żmii zygzakowatej, kamforę racemiczną, kwas salicylowy oraz olejek
terpentynowy z sosny nadmorskiej. Produkt przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych. Na co jest maść Viprosal B? Wskazaniem do
stosowania leku są dolegliwości bólowe stawów i mięśni. Lek działa rozgrzewająco, przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Zawarty w leku
Viprosal B jad żmii ma działanie przeciwbólowe, a kwas salicylowy zmniejsza ból i jednocześnie redukuje stan zapalny. Zawarta w maści
Viprosal B racemiczna kamfora ma z kolei właściwości rozgrzewające, a oprócz tego przyczynia się do łagodzenia dolegliwości
bólowych oraz artretyzmu. Olejek terpentynowy łagodzi dolegliwości związane z artretyzmem i rozgrzewa.

W opakowaniu znajduje się 50 g maści Viprosal B. W skład 1 g leku wchodzi 0,05 j.m. jadu żmii zygzakowatej, a także 30 mg kamfory
racemicznej i 30 mg olejku terpentynowego z sosny nadmorskiej oraz 10 mg kwasu salicylowego. Skład maści uzupełniają substancje
pomocnicze. Przed zastosowaniem produktu leczniczego Viprosal B należy zapoznać się szczegółowo z dołączoną do opakowania
ulotką i postępować zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Rekomendowane dawkowanie maści
Viprosal B to wmasowywanie niewielkiej ilości produktu w obolałe miejsca ciała z częstotliwością 1–2 razy dziennie. Jednorazowo
wystarczy wykorzystać 5–10 cm maści. Lek może być stosowany, aż dolegliwości bólowe całkowicie ustąpią. Jeśli jednak pacjent
będzie mieć wrażenie, że maść działa na niego zbyt mocno lub zbyt słabo, powinien skonsultować się z lekarzem.

Lek Viprosal B może u niektórych pacjentów wykazywać działania niepożądane. Bardzo często lek powoduje zapalenie skóry, poza tym
może przyczyniać się do jej wysuszenia bądź miejscowego złuszczania. Bardzo częste skutki uboczne maści Viprosal B to także
rumień i wysypka rumieniowata, świąd, nadżerki, kruchość skóry oraz owrzodzenia. Możliwe jest też wystąpienie innych działań
niepożądanych. Z częstością nieznaną lek powoduje u pacjentów z nadwrażliwością swędzenie, pokrzywkę lub obrzęk.

Nie wszyscy pacjenci powinni korzystać z maści Viprosal B, gdyż istnieją również przeciwwskazania do jej stosowania.
Przeciwwskazaniem jest uczulenie na którykolwiek ze składników czynnych lub pomocniczych maści. Produkt nie powinien być też
aplikowany na skórę z owrzodzeniami lub innymi schorzeniami. Poza tym przeciwwskazanie stanowi również skłonność do skurczów
naczyń. Z maści nie należy też korzystać w przypadku zaburzeń krążenia mózgowego i wieńcowego lub ciężkiego uszkodzenia
czynnościowego nerek bądź wątroby. Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania maści Viprosal B nie
powinny z niej korzystać pacjentki w ciąży i karmiące piersią. Z tego samego powodu maści nie powinny stosować dzieci i młodzież.
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Skład
1 g maści zawiera substancje czynne: 0,05 j.m. jadu żmii zygzakowatej, 30 mg kamfory racemicznej (Camphora racemica), 30 mg olejku
terpentynowego z sosny nadmorskiej (Terebinthini aetheroleum), 10 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum) oraz substancje
pomocnicze: wazelina biała, alkohol cetostearylowy, parafina stała, sodu cetasterylosiarczan, glicerol, sodu chlorek, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Stosowany w bólach stawów i mięśni. Wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, rozgrzewające. Skuteczność działania
przeciwbólowego i przeciwzapalnego potwierdzona w badaniach klinicznych. Unikalne połączenie aż czterech substancji aktywnych:

 Jad żmii (działanie przeciwbólowe)
Racemiczny kamfora (działanie rozgrzewające, łagodzenie bólu i artretyzmu)
Olejek terpentynowy (działanie rozgrzewające, łagodzące artretyzm)
Kwas salicylowy (łagodzenie bólu i redukcja stanów zapalnych)

Dawkowanie
Wystarczy wmasować niewielką ilość maści VIPROSAL B® w bolące miejsce na skórze tylko raz lub dwa razy dziennie. Stosuj maść aż
do całkowitego ustąpienia bólu.
W przypadku odczucia, że maść działa zbyt słabo lub silnie, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą maści; skóra owrzodzona lub dotknięta innymi
schorzeniami; zaburzenia krążenia mózgowego i wieńcowego; skłonności do skurczów naczyń; ciężkie uszkodzenie czynnościowe
wątroby lub nerek.

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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