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Rub-Arom maść 40g (tuba)
 

cena: 13,64 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 40 g

Postać maść

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:

Preparat polecany w bólach mieśniowych (naciągnięcie mięśni, bolesne skurcze mięśni),
bólach stawowych, nerwobólach (zapalenie korzonków nerwowych, rwa kulszowa), infekcjach
górnych dróg oddechowych (grypa, przeziębienie) z katarem, kaszlem oraz z bólem mięśni i
stawów, jako środek do nacierania klatki piersiowej i pleców.

Działanie:

Rozgrzewa w miejscu podania powodując rozszerzenie naczyń krwiośnych, a przez to
zmniejszenie bólu i stanu zapalnego. Lotne składniki preparatu udrażniają drogi oddechowe
oraz rozrzedzają wydzielinę oskrzelową ułatwiając odkrztuszanie i oddychanie.

Sposób użycia:

Preparat do użytku zewnętrznego, do smarowań i nacierań 2-3 razy na dobę.

* Dzieci 7-12 roku życia: nacierać skórę pleców i klatki piersiowej ilością maści odpowiadającą
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1 miarce (1,5 g).

* Dzieci od 12 roku życia: nacierać skórę pleców i klatki piersiowej odpowiadającą 2 miarkom
(3 g).

* Dorośli: bolące miejsca nacierać ilością maści odpowiadającą 2 miarkom (3 g).

Do preparatu dołączona jest miarka; 1 miarka zawiera 1,5 g maści.

Skład:

100g maści zawiera: substancje czynne: 5g olejku terpentynowego z sosny nadmorskiej, 5g
kamfory racemicznej, 2,75g lewomentolu, 1,5g olejku eukaliptusowego, 0,75g olejku
cedrowego, 0,25g tymolu oraz substancje pomocnicze: parafina stała, wazelina biała.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Napady drgawkowe w wywiadzie. Nie stosować
u dzieci poniżej 7 lat.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Dotychczas nie obserwowano działań niepożądanych, nie można jednak wykluczyć
możliwości wystąpienia rumienia u osób nadwrażliwych. Może wystąpić podrażnienie górnych
dróg oddechowych, u osób wrażliwych może wystąpić skurcz oskrzeli.
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