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CAPSAGAMMA krem 0,053 g/100g 40 g
 

Cena: 16,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,053 g/100g

Opakowanie 40 g

Postać krem

Producent WORWAG PHARMA GMBH & CO.KG

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Capsici extractum spissum normatum

Opis produktu
 

WskazaniaCAPSAGAMMA krem 0,053 g/100g 40 gWskazania do stosowania leku CapsagammaŁagodzenie bólu mięśni, takiego jak ból
lędźwiowo-krzyżowy u osób dorosłych.DziałanieCapsagamma jest lekiem roślinnym w postaci kremu zawierającym 53 mg
kapsaicynoidów w przeliczeniu na kapsaicynę/100 g.Kapsaicyna jest głównym składnikiem powodującym ostry smak w roślinach ją
zawierających. Dokładny mechanizm działania nie został dokładnie wyjaśniony. Kapsaicyna stosowana miejscowo wywołuje
podrażnienia, którego objawami są rumień, pieczenie i czasami świąd.Sposób użyciaJeśli nie zalecono inaczej, u dorosłych i osób w
podeszłym wieku należy stosować 2-4 razy na dobę cienką warstwę na skórę w bolącym miejscu.Należy pozwolić na wchłonięcie się
kremu. Po zastosowaniu lub dotknięciu kremu należy dokładnie umyć ręce wodą i mydłem.Nie należy stosować kremu Capsagamma u
dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z uwagi na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności w tej grupie wiekowej.Jeśli
objawy utrzymują się podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.Leczenie należy
kontynuować aż do uzyskania złagodzenia bólu, jeśli to niezbędne, do 3 tygodni. Po 3 tygodniach stosowania należy zrobić co najmniej 2
tygodniową przerwę w stosowaniu.Lek Capsagamma należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub
według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub
pielęgniarki.WażnePrzeciwwskazania do stosowania leku Capsagammaw przypadku alergii na substancję czynną lub inne
kapsaicynoidy (np. papryka, chili) lub którąkolwiek z substancji pomocniczych,nie należy stosować na uszkodzoną skórę (otarcia skóry,
rany, wysypka) oraz na błony śluzowe i w okolicy oczu.SkładSubstancją czynną leku jest standaryzowany wyciąg gęsty z owoców
pieprzowca (Capsici extractum spissum normatum).100 g kremu zawiera: 2,375 – 1,032 mg standaryzowanego wyciągu gęstego z
Capsicum annuum L. var. minimum (Miller) Heiser i Capsicum frutescens L, fructus (owoc pieprzowca) (DERpierwotny 2,8-4,9:1), co
odpowiada 53 mg kapsaicynoidów, w przeliczeniu na kapsaicynę. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 80% (V/V).Pozostałe składniki
leku to: sorbitanu stearynian, makrogolu stearynian, glicerol 85%, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, tytanu
dwutlenek, fenoksyetanol, karbomer 980, olejek eteryczny rozmarynowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona, glukoza ciekła.
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