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Capsagamma, 53 mg/100 g krem, 40 g
 

Cena: 29,09 zł

Opis słownikowy

Postać krem

Producent Worwag Pharma Gmbh & Co.kg

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Kapsaicyna

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Capsagamma, 53 mg/100 g krem, 40 g

Krem Capsagamma to lek roślinny przeznaczony do łagodzenia bóli mięśniowych. Ma działanie rozgrzewające. Jest przeznaczony dla
osób dorosłych.

Skład Capsagamma, 53 mg/100 g krem, 40 g

Substancją czynną jest standaryzowany wyciąg gęsty z Capsicum annuum L. var. minimum (Miller) Heiser i Capsicum frutescens L,
fructus (owoc pieprzowca).

100 g kremu zawiera:
2,375 – 1,032 mg standaryzowanego wyciągu gęstego z Capsicum annuum L. var. minimum (Miller) Heiser i Capsicum frutescens L,
fructus (owoc pieprzowca) (DERpierwotny 2,8-4,9:1), co odpowiada 53 mg kapsaicynoidów, w przeliczeniu na kapsaicynę.
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 80% (V/V).

Substancje pomocnicze: sorbitanu stearynian, makrogolu stearynian, glicerol 85%, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości
łańcucha, tytanu dwutlenek, fenoksyetanol, karbomer 980, olejek eteryczny rozmarynowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona,
glukoza ciekła.

Działanie Capsagamma, 53 mg/100 g krem, 40 g
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Lek łagodzi bóle mięśniowe, rozgrzewa i wywiera efekt przeciwbólowy.

Wskazania Capsagamma, 53 mg/100 g krem, 40 g

Produkt leczniczy Capsagamma wskazany jest u pacjentów dorosłych w łagodzeniu bólu mięśni, takiego jak ból lędźwiowo-krzyżowy.

Dawkowanie Capsagamma, 53 mg/100 g krem, 40 g

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.

Dorośli i osoby w podeszłym wieku: Jeśli nie zalecono inaczej, u dorosłych i u osób w podeszłym wieku należy stosować krem 2-4 razy
na dobę cienką warstwą na skórę w bolącym miejscu.

Należy pozwolić na wchłonięcie się kremu. Po zastosowaniu lub dotknięciu kremu należy dokładnie umyć ręce wodą i mydłem.

Leczenie należy kontynuować aż do uzyskania złagodzenia bólu, jeśli to niezbędne, do 3 tygodni. Po 3 tygodniach stosowania należy
zrobić co najmniej 2 tygodniową przerwę w stosowaniu.

Przeciwwskazania Capsagamma, 53 mg/100 g krem, 40 g

Produktu leczniczego Capsagamma nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub inne kapsaicynoidy (np.
papryka, chili) lub którąkolwiek z substancji pomocniczych oraz na uszkodzoną skórę, rany i wypryski.

Informacje dodatkowe Capsagamma, 53 mg/100 g krem, 40 g

Nie należy stosować tego produktu leczniczego w pobliżu oczu lub błon śluzowych. Podczas stosowania należy unikać ekspozycji na
źródła ciepła, nadmiernego wysiłku fizycznego. Nie drapać skóry posmarowanej kremem. Nie stosować u pacjentów leżących.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu Capsagamma w tym samym miejscu z innymi produktami stosowanymi miejscowo
(żele przeciwbólowe, rozgrzewające, przeciwzapalne). Interakcje z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w tym samym miejscu
na skórze mogą zachodzić nawet do 12 godzin po aplikacji.

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 przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się samodzielnego stosowania produktu przez pacjentki będące w ciąży lub karmiące piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować kremu Capsagamma u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
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