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Maść kamforowa, 20 g
 

Cena: 2,89 zł

Opis słownikowy

Dawka 10%

Opakowanie 20 g

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Kamfora

Opis produktu
 

Co to jest lek Maść kamforowa i w jakim celu się go stosuje:

Substancją czynną leku Maść kamforowa jest kamfora. Lek Maść kamforowa wywołuje miejscowe przekrwienie. Lek Maść kamforowa
stosowany jest na skórę w bólach mięśniowych i stawowych.

Jak stosować lek Maść kamforowa:

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 do stosowania na skórę.

Zalecana dawka:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: Cienką warstwę maści (około 1–2 cm) nanosić równomiernie na obolałe miejsca 1-2 razy
dziennie.
Dzieci w wieku 6-12 lat: Niewielką ilość maści (około 0,5–1 cm) nanosić równomiernie na obolałe miejsca 1-2 razy dziennie.

Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść kamforowa:

Przedawkowanie leku Maść kamforowa jest mało prawdopodobne. W przypadku zastosowania zbyt dużej ilości preparatu, należy zmyć
go ze skóry wodą i powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
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Pominięcie zastosowania leku Maść kamforowa:

W przypadku pominięcia dawki leku należy kontynuować stosowanie leku zgodnie z zalecanym sposobem dawkowania. Jeśli zbliża się
pora zastosowania kolejnej dawki, należy jednak pominąć zapominaną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu
uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

Co zawiera lek Maść kamforowa:

Substancją czynną leku jest kamfora. 10 g maści zawiera 1 g kamfory.
Pozostałe składniki leku to: wazelina hydrofilowa.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść kamforowa:

Kiedy nie stosować leku Maść kamforowa:

jeśli pacjent ma uczulenie na kamforę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
u dzieci w wieku poniżej 6 lat,
na uszkodzoną skórę, oraz w okolicy twarzy, szczególnie wokół nosa i na błony śluzowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

W trakcie stosowania leku Maść kamforowa należy chronić oczy. Nie należy stosować leku na rozległe powierzchnie ciała.

Lek Maść kamforowa a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje przyjmować.

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.

Leku Maść kamforowa nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek Maść kamforowa nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (u 1 na 10 000 osób) może wystąpić kontaktowe zapalenie skóry.
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Jak przechowywać lek Maść kamforowa:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25oC.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego
miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których
się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
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