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Dip Hot Rozgrzewający, krem, 67 g
 

Cena: 8,89 zł

Opis słownikowy

Dawka (128 mg, 59,1 mg, 19,7 mg, 14,7 mg)/1 g

Opakowanie 67 g

Postać krem

Producent THE MENTHOLATUM COMPANY LTD

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Salicylan Metylu, Mentol, Olejek
eukaliptusowy, Olejek terpentynowy

Opis produktu
 

DIP HOT to rozgrzewający krem, bogaty w olejki eteryczne, który stosuje się w objawowym leczeniu bólu o charakterze mięśniowym lub
stawowym. Dzięki skoncentrowaniu wielu składników aktywnych doskonale rozgrzewa miejsce bólu, działa przeciwzapalnie oraz szybko
i długotrwale znieczula. DIP HOT wydawany jest bez recepty i sprawnie wchłania się w miejsce bólu.

Co zawiera lek i jak działa?
DIP HOT to lek o skojarzonym działaniu czterech substancji aktywnych. Salicylan metylu to ester metylowy kwasu salicylowego, który
wykazuje miejscowe działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Mentol działa w powierzchownych warstwach skóry, doraźnie
znieczulając zakończenia nerwowe i w miarę narastania stężenia leku w tkankach zmniejszając odczuwanie bólu. Natomiast uczucie
rozgrzania wywołane jest przez olejki eteryczne: eukaliptusowy i terpentynowy, które powodują rozszerzenie obwodowych naczyń
krwionośnych i zwiększają przepływ krwi, co powoduje miejscowe przekrwienie tkanek i uczucie rozgrzania.

Wskazania:
Produkt leczniczy DIP HOT stosuje się objawowo w bólach mięśniowych i stawowych oraz rwie kulszowej, pomocniczo w gośćcu,
bólach reumatycznych, stłuczeniach i skręceniach stawów, a także u sportowców po treningu.

Przeciwwskazania:
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na salicylany, mentol lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku
życia.

Działania niepożądane:
Reakcja alergiczna na salicylany lub mentol (zaczerwienienie skóry, pokrzywka), oparzenia w miejscu stosowania. U osób cierpiących na
astmę oskrzelową może wystąpić odruchowy skurcz oskrzeli i w konsekwencji duszność.

Dawkowanie kremu DIP HOT:
Dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia: nanieść cienką warstwę preparatu DIP HOT na bolące miejsce, delikatnie wmasować.
Czynność powtarzać 2-3 razy na dobę. Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

Sposób stosowania i zalecane środki ostrożności:
Produkt DIP HOT należy stosować wyłącznie zewnętrznie. Krem zawiera lanolinę, która może powodować miejscowe reakcje skórne (np.
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kontaktowe zapalenie skóry). Unikać kontaktu z oczami i innymi wrażliwymi partiami skóry. Przed użyciem krem DIP HOT należy
wypróbować na małej powierzchni skóry, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia alergii. Nie stosować na uszkodzoną skórę.
Przerwać stosowanie produktu leczniczego w przypadku utrzymującego się zaczerwienienia skóry. Po użyciu dokładnie umyć ręce,
chyba że są one miejscem stosowania preparatu. U pacjentów cierpiących na astmę oskrzelową może wystąpić odruchowy skurcz
oskrzeli, dlatego przed zastosowaniem kremu DIP HOT należy upewnić się, czy nie występuje uczulenie na jego składniki. W przypadku
kontaktu oczu z produktem leczniczym należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Jeżeli objawy
bólowe nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji:
W przypadku doustnego przyjmowania leków zmniejszających krzepliwość krwi, stosowanie produktu leczniczego może nasilać ich
działanie, dlatego pacjent powinien w tym przypadku zasięgnąć opinii lekarza prowadzącego.

Ciąża lub laktacja:
Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu leczniczego u kobiet ciężarnych. Nie należy stosować produktu
leczniczego u kobiet karmiących, szczególnie w obrębie klatki piersiowej (piersi).

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu:
Produkt leczniczy nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Skład:
1 gram kremu zawiera:

Salicylan metylu (Methylis salicylas) 128 mg
Mentol (Mentholum) 59,1 mg
Olejek eukaliptusowy (Eucalypti aetheroleum) 19,7 mg
Olejek terpentynowy (Terebinthini aetheroleum) 14,7 mg

Substancje pomocnicze:

Glikol propylenowy
Parafina ciekła
Alkohol cetostearylowy
Cetostearylosiarczan sodowy
Lanolina
Dowicil 200
Woda oczyszczona
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