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Vicks VapoRub maść 50g rozgrzewający przeziębienie
 

cena: 21,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 50 gram

Postać maść

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie dzieci

Opis produktu
 

Maść Vicks VapoRub może być stosowana u osób dorosłych i dzieci powyżej 5. roku życia.

Wskazania

Vicks VapoRub jest maścią stosowaną w objawach podrażnień i stanów zapalnych błony śluzowej nosa i gardła (np. w przebiegu
przeziębień): kaszlu, katarze z obrzękiem błon śluzowych nosa i uczuciem utrudnienia oddychania ("zatkanego nosa").

Substancja czynna: złożone

Skład

Vicks VapoRub skład:

Substancje czynne: Pozozstałe składniki
100 g maści Vicks VapoRub zawiera 2,75 g lewomentolu, 5 g kamfory racemicznej, 1,5 g olejku eukaliptusowego, 5 g olejku
terpentynowego.: tymol, olejek cedrowy, wazelina biała.

Dawkowanie

Maść Vicks VapoRub dawkowanie:

Vicks VapoRub jest maścią do nacierania klatki piersiowej i pleców oraz do inhalacji poprzez parujące składniki lotne.

Wcierać odpowiednią ilość maści Vicks VapoRub  we wskazane miejsca i powtarzać 2 do 3 razy na dobę, jeśli potrzeba. Parowaniu
składników lotnych, a tym samym skuteczniejszej inhalacji, sprzyja przewiewne ubranie.

Zalecana dawka
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Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

1 łyżeczkę maści nakładać na klatkę piersiową i plecy 2 do 4 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 5 do 12 lat:

1/2 łyżeczki maści nakładać na klatkę piersiową i plecy 2 do 3 razy na dobę.

Sposób stosowania Vicks VapoRub

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

wcierać maść Vicks VapoRub dokładnie w skórę klatki piersiowej i pleców;

używać przewiewnych ubrań w celu skuteczniejszej inhalacji poprzez parowanie substancji lotnych.

Dzieci w wieku od 5 do 12 lat:

nakładać Vicks VapoRub delikatnie na klatkę piersiową i plecy;

wcierać delikatnie;

używać przewiewnych ubrań w celu skuteczniejszej inhalacji poprzez parowanie substancji lotnych.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do stosowania Vicks VapoRub

uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

nie stosować na uszkodzoną skórę, skaleczenia i błony śluzowe;

jeśli pacjent cierpi na czynną astmę oskrzelową i inne choroby dróg oddechowych oraz jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość dróg
oddechowych;

wiek  poniżej 5 lat.

Ostrzeżenia

Pacjenci z następujących grup powinni stosować lek Vicks VapoRub ze szczególną ostrożnością:

pacjenci z reakcją nadwrażliwości na perfumy i rozpuszczalniki;

pacjenci cierpiący na epilepsję i u których występują drgawki;

pacjenci cierpiący na astmę oskrzelową i inne choroby dróg oddechowych oraz stwierdzoną nadwrażliwość dróg oddechowych.

Nie stosować na uszkodzoną skórę, skaleczenia i błony śluzowe.

Nie połykać i nie nakładać bezpośrednio do nosa, oczu, jamy ustnej lub na twarz lub szyję. Chronić oczy.

Tylko do użytku zewnętrznego.

Produkt Vicks VapoRub nie jest przeznaczony do sporządzania inhalacji z parą wodną.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Vicks VapoRub może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
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Reakcje w miejscu podania:

zaczerwienienia, podrażnienia skóry, podrażnienie oczu przez parujące składniki lotne, alergiczne zapalenie skóry, oparzenia kontaktowe
w miejscu zastosowania (częstość nieznana), reakcje miejscowe spowodowane nadwrażliwością na jeden ze składników leku.
Podrażnienia lub reakcje alergiczne są zwykle łagodne i występują rzadko. Należy wówczas przerwać stosowanie leku, usunąć ze skóry
pozostałość maści ręcznikiem papierowym i zwrócić się do lekarza. W przypadku wystąpienia innych poważnych działań
niepożądanych, jak skurcz krtani lub drgawki, należy natychmiast usunąć maść ze skóry i wezwać lekarza.

Niewłaściwe zastosowanie:

Po przypadkowym spożyciu znaczącej ilości maści Vicks VapoRub obserwowano ostre zatrucia z objawami nudności, wymiotów, bólu
brzucha, bólu i zawrotów głowy, uderzeń gorąca, drgawek, a w ciężkich przypadkach porażenia oddychania i śpiączki. Należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem. Pacjenci z ciężkimi objawami zatrucia ze strony układu pokarmowego lub z objawami
neurologicznymi powinni być poddani obserwacji oraz leczeniu objawowemu, jeśli będzie taka potrzeba. Nie należy wywoływać
wymiotów.

Ciąża i laktacja

Vicks VapoRub w ciąży:

Produktu Vicks VapoRub nie należy stosować w czasie ciąży bez konsultacji z lekarzem.

Vicks VapoRub nie powinien być stosowany na klatkę piersiową matek karmiących piersią ze względu na ryzyko wystąpienia bezdechu u
dziecka.

Zawartość

Słoik o pojemności 50 g w tekturowym pudełku.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PROCTER & GAMBLE

Pozwolenie: MZ 0871
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