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MAŚĆ KAMFOROWA 20g
 

Cena: 5,60 PLN

Opis produktu
 

MAŚĆ KAMFOROWA AVENA 20g

Maść kamforowa to lek stosowany w bólach mięśniowych i stawowych. Zwiera ona kamforę, która powoduje przekrwienie skóry. Lek
jest przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Skład:
Substancją czynną leku jest kamfora (Camphorum).

10 g maści zawiera 1 g kamfory.
Substancja pomocnicza: wazelina hydrofilowa.

Dawkowanie:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować na skórę. Zalecane dawkowanie maści kamforowej u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat to 1 do 2 razy
dziennie nanoszenie na obolałe miejsca cienkiej warstwy leku (pasek od dugości ok. 1 do 2 cm). W przypadku dzieci pomiędzy 6 a 12 lat
stosuje się mniejszą ilość maści (ok. 0,5 do 1 cm) podczas jednej aplikacji. Po zastosowaniu należy dokładnie umyć dłonie.

Przeciwwskazania:
Nie stosować maści kamforowej u pacjentów z nadwrażliwością na kamforę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
Przeciwwskazaniem do zastosowania jest uszkodzona skóra oraz okolice twarzy i błony śluzowe na bolącym miejscu.

Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10 000 osób) może wystąpić kontaktowe zapalenie skóry.
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Ostrzeżenia i środki ostrożności:
W trakcie stosowania leku należy chronić oczy. Nie należy stosować leku na rozległe powierzchnie ciała.

Ciąża i karmienie piersią:
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie należy stosować leku maść kamforowa w czasie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
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