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Rub-Arom, maść rozgrzewająca, 40 g
 

Cena: 18,29 zł

Opis słownikowy

Postać maść

Producent Hasco

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Kamfora, Olejek cedrowy, Olejek
eukaliptusowy, Olejek terpentynowy, Tymol

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Rub-Arom, maść rozgrzewająca, 40 g

Maść Rub-Arom to lek o działaniu rozgrzewającym, stosowany w bólach mięśni, stawów i nerwobólach. Ponadto produkt leczniczy
może być stosowany jako maść na przeziębienie, do nacierania klatki piersiowej i pleców w infekcjach górnych dróg oddechowych
(grypa, przeziębienia) przebiegających z katarem, kaszlem. Rub-Arom jest przeznaczony dla dorosłych jak również dzieci w wieku
powyżej 7 lat.

Skład Rub-Arom, maść rozgrzewająca, 40 g

Substancjami czynnymi są: tymol, lewomentol, kamfora racemiczna, olejek cedrowy, olejek eukaliptusowy, olejek terpentynowy z sosny
nadmorskiej.

100 mg maści zawiera 0,25 g tymolu, 2,75 g lewomentolu, 5 g kamfory racemicznej, 0,75 g olejku cedrowego, 1,5 g olejku
eukaliptusowego, 5 g olejku terpentynowego z sosny nadmorskiej.

Substancje pomocnicze: parafina stała, wazelina biała.

Działanie Rub-Arom, maść rozgrzewająca, 40 g

Rub-Arom wykazuje działanie miejscowo rozgrzewające.
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Wskazania Rub-Arom, maść rozgrzewająca, 40 g

bóle mieśniowe (naciągnięcie mięśni, bolesne skurcze mięśni)
bóle stawowe,
nerwobóle (zapalenie korzonków nerwowych, rwa kulszowa),
infekcja górnych dróg oddechowych (grypa, przeziębienie) z katarem, kaszlem oraz z bólem mięśni i stawów, jako środek do nacierania
klatki piersiowej i pleców.

Dawkowanie Rub-Arom, maść rozgrzewająca, 40 g

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

Lek należy stosować do smarowania i nacierania 1 do 2 razy na dobę.

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

Młodzież od 12 lat: nacierać skórę pleców i klatki piersiowej ilością maści odpowiadającą 2 miarkom (3 g).

Dzieci od 7 do 12 lat: nacierać skórę pleców i klatki piersiowej ilością maści odpowiadającą 1 miarce (1,5) g.

Odpowiednią ilość maści nanieść cienką warstwą na skórę i wcierać delikatnie aż do pełnego wchłonięcia.
Do opakowania dołączona jest miarka; 1 miarka odpowiada 1,5 g maści.
Nie stosować dłużej niż kilka dni.

Przeciwwskazania Rub-Arom, maść rozgrzewająca, 40 g

Nie stosować leku Rub-Arom:

w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku,
w przypadku napadów drgawkowych w wywiadzie,
u dzieci poniżej 7 lat.

Informacje dodatkowe Rub-Arom, maść rozgrzewająca, 40 g

Lek należy stosować na ograniczoną powierzchnię skóry.
Nie stosować na okolice oczu i ust, na błony śluzowe, oparzenia oraz na skórę zmienioną chorobowo czy uszkodzoną.
W przypadku wystąpienia rumienia należy przerwać stosowanie leku.
Przechowywać w miejscu niedostępnymi niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC.
Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Stosowanie innych leków
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.

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.

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
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Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 7 lat.

 

Galeria
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