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Maść borowinowa, 60 g ból RZS p/zapalny
 

cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 60 gram

Postać maść

Producent Oceanic

Rejestracja lek

Zastosowanie Ból

Opis produktu
 

Substancja czynna: złożone

Skład

W 100,0g produktu leczniczego znajduje się: Substancja czynna: 40,0g wodnego wyciągu borowinowego; Substancje pomocnicze: 0,5g
olejku sosnowego; 0,1g etylu parahydroksybenzoesanu; 59,4g maści cholesterolowej (podłoże o składzie: parafina ciekła, parafina stała,
wazelina biała, cholesterol).

Działanie

Przeciwbólowe - Przeciwzapalne

Dawkowanie

1-3 razy dziennie lekkim masażem wcierać w chore stawy i mięśnie przez ok 2-3 tygodnie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu w tym etylu parahydroksybenzoesan.

Uwagi do stosowania

Lek przynoszący ulgę w chorobach tzw. reumatycznych i u pacjentów po urazach narządu ruchu (również urazach sportowych).

Zawartość:
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Tuba aluminiowa zawierająca 60 g maści borowinowej, umieszczona w pudełku tekturowym z ulotką informacyjną.

Sposób przechowywania: poniżej 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: SULPHUR ZDRÓJ EXIM

Pozwolenie: MZ R/0042

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania maści borowinowej należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli po upływie 10-15 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Dzieci

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej. Z tego względu nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Lek maść borowinowa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

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.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek maść borowinowa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane

Nie stwierdzono działań ubocznych ani zaostrzeń objawów choroby.
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