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Arcalen, maść, 30 g
 

Cena: 10,49 zł

Opis słownikowy

Marka Herbapol

Postać maść

Producent Herbapol Poznań

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Arnika, Kasztanowiec, Nagietek

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Arcalen, maść, 30 g

Arcalen to produkt leczniczy do stosowania w przypadku stanów pourazowych (siniaki, obrzęki, stłuczenia, bóle mięśniowe).

Skład Arcalen, maść, 30 g

Substancjami czynnymi s?: wyci?g g?sty z?o?ony z koszyczków arniki i nagietka oraz
wyci?g suchy z kory kasztanowca.

1 g ma?ci zawiera 20 mg wyci?gu g?stego z?o?onego z Arnica chamissonis Less.,
anthodium i Calendula officinalis L., anthodium (3-7:1) oraz 12,5 mg wyci?gu suchego
z Aesculus hippocastanum L., cortex (40-90:1).

Ekstrahent: metanol 90% (V/V).

Substancje pomocnicze: lanolina, parafina sta?a, parafina ciek?a, wazelina bia?a,
magnezu stearynian, olejek cytrynowy, mieszanina 1,2-dibromo-2,4-dicyjanobutanu i
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2-fenoksyetanolu w proporcji 20%-80%, woda oczyszczona.

Działanie Arcalen, maść, 30 g

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długiego okresu
stosowania.

Przyjmuje się, że składniki maści Arcalen działają przeciwzapalnie, przeciwkrzepliwie, zmniejszają przepuszczalność ścian naczyń
włosowatych, wywierają korzystny wpływ na krążenie obwodowe. Na skutek zmniejszenia przepuszczalności naczyń włosowatych
zmniejsza się obrzęk i stan zapalny a tym samym dolegliwości bólowe.

Wskazania Arcalen, maść, 30 g

jako środek ułatwiający i przyspieszający resorpcję małych wylewów podskórnych (siniaków) w różnego rodzaju niewielkich stanach
pourazowych,
w przypadku wystąpienia obrzęków po urazach mechanicznych np. przy stłuczeniach,
do masażu w bólach mięśniowych po treningach sportowych.

Dawkowanie Arcalen, maść, 30 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Przed pierwszym użyciem należy przebić odwrotną stroną nakrętki membranę zabezpieczającą tubę.
Lek do stosowania na skórę (nieuszkodzoną).

Młodzież od 12 roku życia i dorośli:
miejsca po niewielkich urazach (stłuczenia, siniaki) smarować cienką warstwą maści kilka razy dziennie,
do masażu leczniczego po intensywnym wysiłku fizycznym stosować maść w ilości 3–4 g (pasmo maści długości ok. 5 cm).

Przeciwwskazania Arcalen, maść, 30 g

Kiedy nie stosować leku Arcalen:

w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników,
jeśli u pacjenta występuje uczulenie na arnikę, nagietek lub inne rośliny z rodziny Asteraceae (Compositae),
na uszkodzoną skórę.

Informacje dodatkowe Arcalen, maść, 30 g

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

W przypadku wystąpienia objawów uczulenia (nadwrażliwości) – zaczerwienienie, wysypka - należy zaprzestać stosowania leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek zawiera lanolinę, która może wywołac miejscowe podrażnienie skóry (kontaktowe zapalenie skóry).
Stosować ostrożnie u młodzieży powyżej 12 lat, jeśli rodzice są uczuleni na arnikę, nagietek lub inne rośliny z rodziny Asteraceae
(Compositae).
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
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Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Maść na siniaki, obrzęki, stłuczenia – czy można stosować z innymi lekami?
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie w ciąży
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci
Arcalen należy stosować ostrożnie u młodzieży powyżej 12 lat, jeśli rodzice są uczuleni na arnikę, nagietek lub inne rośliny z rodziny
Asteraceae (Compositae).
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