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NEO-CAPSIDERM maść 30 g
 

Cena: 11,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 g

Postać maść

Producent HERBAPOL POZNAŃ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaNEO-CAPSIDERM maść 30 gLek Neo-Capsiderm stosowany jest tradycyjnie jako środek rozgrzewający w bólach
mięśniowych (naciągnięcia, bolesne skurcze mięśni), pomocniczo w bólach przy stanach zapalnych stawów oraz w nerwobólach
(zapalenie korzonków nerwowych, rwa kulszowa).DziałanieLek wtarty w skórę wywiera działanie drażniące na skórę, wywołując jej
przekrwienie i zaczerwienienie, działa rozgrzewająco. Rozszerzenie naczyń krwionośnych powoduje lepsze ukrwienie obolałego miejsca i
szybsze ustępowanie obrzęków i stanów zapalnych. W wyniku ustępowania stanu zapalnego stopniowo ustępują dolegliwości
bóloweSposób użyciaStosować zewnętrznie na skórę.Dorośli: niewielką ilość maści delikatnie wmasować w bolące miejsca 1 – 2 razy
na dobę.Odstępy między kolejnymi aplikacjami maści powinny być nie mniejsze niż 4 godziny. Przerwa przed ponownym
zastosowaniem na to samo miejsce musi wynosić przynajmniej 14 dni. W trakcie nanoszenia produktu bezwzględnie unikać kontaktu z
oczami oraz błonami śluzowymi. Nie stosować na uszkodzoną skórę.WażneUwaga: przy dłuższym stosowaniu w tym samym miejscu
może nastąpić uszkodzenie nerwów czuciowych.Czas stosowaniaStosować nie dłużej niż przez okres 2 dni.Kiedy nie stosować leku Neo-
Capsidermnie stosować leku u dzieci i młodzieży;nie stosować na uszkodzoną skórę;nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na
substancje czynne (w szczególności na noniwamid) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie
6);nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na przetwory z pieprzowca.W przypadku wystąpienia objawów uczulenia charakteryzujących
się powstaniem wysięków lub wysypki, należy niezwłocznie zaprzestać stosowania.SkładSubstancjami czynnymi leku sąwyciąg suchy z
kory kasztanowca – 1 g żelu zawiera 50 mg suchego wyciągu z Aesculus hippocastanum L., cortex, kora (40-90:1), rozpuszczalnik
ekstrakcyjny: metanol 90 % (V/V)lidokainy chlorowodorek(Lidocaini hydrochloridum) – 5 mg/g.Pozostałe składniki (substancje
pomocnicze) to: saponina (z Quillaja), olejek eteryczny rumiankowy, balsam peruwiań
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