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Viprosal B, maść, 50 g
 

Cena: 14,15 zł

Opis słownikowy

Postać maść

Producent Tallińskie Zakłady Farmaceutyczne

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Kamfora, Kwas salicylowy, Olejek
terpentynowy

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Viprosal B, maść, 50 g

Viprosal B to produkt leczniczy, środek przeciwbólowy do stosowania w bólach neuralgicznych i stawowych.

Skład Viprosal B, maść, 50 g

Substancjami czynnymi są: jad żmii zygzakowatej, kamfora racemiczna (Camphora racemica), olejek terpentynowy z sosny nadmorskiej
(Terebinthini
aetheroleum), kwas salicylowy (Acidum salicylicum).

1 g maści zawiera 0,05 j.m. jadu żmii, 30 mg kamfory racemicznej, 30 mg olejku terpentynowego z sosny nadmorskiej, 10 mg kwasu
salicylowego.

Substancje pomocnicze: wazelina biała, alkohol cetostearylowy, parafina stała, sodu cetostearylosiarczan, glicerol, sodu chlorek, woda
oczyszczona.

Działanie Viprosal B, maść, 50 g

Viprosal B wykazuje działanie przeciwbólowe (ze względu na obecność jadu żmii). Pozostałe składniki łagodzą dolegliwości bólowe.
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Wskazania Viprosal B, maść, 50 g

bóle neuralgiczne,
bóle stawowe.

Dawkowanie Viprosal B, maść, 50 g

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

Lek do stosowania zewnętrznego, na skórę.
Zwykle stosuje się od 5 do 10 cm (odpowiada to ilości 1-2 łyżeczek od herbaty) maści na bolące miejsca (w zależności od wielkości
bolącego obszaru), wmasowując w skórę 1-2 razy dziennie.

Przeciwwskazania Viprosal B, maść, 50 g

Kiedy nie stosować leku Viprosal B:

w przypadku uczulenia na substancje czynne zawarte w leku lub którąkolwiek z substancji pomocniczych,
na skórę owrzodzoną lub dotkniętą innymi schorzeniami,
jeśli pacjent cierpi na zaburzenia krążenia wieńcowego i mózgowego,
jeśli pacjent ma tendencję do skurczów naczyń,
w przypadku ciężkiego uszkodzenia nerek lub wątroby.

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

Bardzo często występujące działania niepożądane (u 1 na 10 osób):

miejscowe reakcje skórne jak: zapalenie skóry, wysuszenie skóry, miejscowe złuszczenie skóry, rumień, świąd, wysypka
rumieniowata, kruchość skóry, nadżerki, owrzodzenia.

Częstość nieznana:

swędzenie, obrzęk, pokrzywka - u osób nadwrażliwych na składniki zawarte w leku. W przypadku wystąpienia tych objawów
zaleca się przerwanie stosowania maści.

Informacje dodatkowe Viprosal B, maść, 50 g

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować leku na uszkodzoną powierzchnię skóry.
Podczas stosowanie leku, należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
Lek zawiera alkohol cetostearylowy, który może wywoływać reakcje skórne miejscowe (np. kontaktowe zapalenie skóry).
Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie zaleca się stosowanie leku u dzieci, młodzieży i nastolatków.
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