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Dip Hot, krem rozgrzewający, 67 g ból
 

cena: 14,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 67 g

Postać żel

Producent Tactica

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie Ból

Opis produktu
 

Wskazania

Produkt leczniczy DIP HOT ROZGRZEWAJĄCY stosuje się objawowo w bólach mięśniowych i stawowych, rwie kulszowej: pomocniczo w
gośćcu, bólach reumatycznych, stłuczeniach i skręceniach stawów oraz u sportowców po treningu.

Substancja czynna: złożone

Skład

1 gram kremu zawiera:

Salicylan metylu (Methylis salicylas) 128 mg

Mentol (Mentholum) 59,1mg

Olejek eukaliptusowy (Eucalypti aetheroleum) 19,7 mg

Olejek terpentynowy (Terebinthini aetheroleum) 14,7 mg

Działanie

DIP HOT to krem o działaniu miejscowo rozgrzewającym.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12-go roku życia:

Nanieść cienką warstwę preparatu na bolące miejsce, delikatnie wmasować.
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Powtarzać 2-3 razy na dobę.

Nie stosować u dzieci poniżej 12-go roku życia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na salicylany, mentol lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci poniżej 12-go roku życia.

Zawartość:

Jednorodny, biały krem o zapachu mentolu i salicylanu metylu. 67 g leku w tubie aluminiowej.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: COLEP LAUPHEIM GMBH

Pozwolenie: MZ R/1253

Ważne przed zastosowaniemzwiń

Ostrzeżenia

Produkt leczniczy zawiera lanolinę, która może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Unikać kontaktu z oczami i innymi wrażliwymi partiami skóry.

Przed użyciem należy wypróbować produkt leczniczy na małej powierzchni skóry, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia alergii.

Nie stosować na uszkodzoną skórę.

Przerwać stosowanie produktu leczniczego w przypadku utrzymującego się zaczerwienienia skóry. Po użyciu dokładnie umyć ręce,
chyba że są one miejscem stosowania preparatu. U pacjentów cierpiących na astmę oskrzelową może wystąpić odruchowy skurcz
oskrzeli, dlatego przed zastosowaniem produktu leczniczego powinni oni upewnić się, czy nie są uczuleni na jego składniki.

W przypadku kontaktu oczu z produktem leczniczym należy je natychmiast przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli objawy bólowe nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem. Nie przekraczać zalecanej dawki.

Tylko do użytku zewnętrznego.

Ciąża i laktacja

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu leczniczego u kobiet ciężarnych. Nie należy stosować produktu
leczniczego u kobiet karmiących, szczególnie w obrębie klatki piersiowej (piersi).

Prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przedawkowanie

Objawów przedawkowania dotychczas nie stwierdzono, jednak w przypadku takiego podejrzenia zaleca się leczenie objawowe.

Interakcje z innymi lekami

W przypadku doustnego przyjmowania leków zmniejszających krzepliwość krwi, stosowanie produktu leczniczego może nasilać ich
działanie, dlatego pacjent powinien w tym przypadku zasięgnąć opinii lekarza prowadzącego.
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 Działania niepożądane

Reakcja alergiczna na salicylany lub mentol (zaczerwienienie skóry, pokrzywka). U osób cierpiących na astmę oskrzelową może
wystąpić odruchowy skurcz oskrzeli i w konsekwencji uczucie duszności.
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