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RUB-AROM maść 40 g
 

Cena: 14,95 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 40 g (słoik)

Postać maść

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 
  
  
  
  
  
   

   

  
  

Lecznicza maść

nie tylko na przeziębienie!
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Dlaczego Rub-Arom maść?

  
  
  
  
   

  

  Lecznicza maść o bogatym składzie, intensywnie rozgrzewającym działaniu oraz przyjemnym, odświeżającym zapachu.1  

 

  
  

Dla dorosłychi dzieci powyżej 7 lat.1  

  

  Nie pozostawia śladów,lek w postaci bezbarwnej maści.

 

  
  

  Łatwy w stosowaniudzięki załączonej miarce.

  

Naturalne składniki.

 

 

  
  
  
  
  

Jest lekiem wskazanymdo tradycyjnego stosowania przy1:  
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infekcjach dróg oddechowych:

   

   

   

  

dolegliwościach bólowych:

   

   

   

 

 

  

Jak działa Rub-Arom maść?

  
  
  
  
  

Wykazuje miejscowe działanierozgrzewające oraz inhalujące.

  

Zawiera połączenie cennych i aromatycznych składników:

  
   

  

Lewomentolz mięty polnej

- daje lokalneuczucie chłodu 2
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Olejek eukaliptusowy

- działa przeciwzapalnie,wykrztuśnie i poprawiaoddychanie 3

  

Olejekterpentynowyz sosny nadmorskiej

- wykazuje działanieprzeciwgrzybiczne 4

  

Kamfora

- działa miejscoworozgrzewająco 5  

  

Olejek cedrowy

- wykazuje działanieprzeciwdrobnoustrojowe 6

  

Tymol

- wykazuje działanieprzeciwgrzybicze orazprzeciwbakteryjnie 7

 

 

 

  

Jak stosować Rub-Arom maść?

  
  
  
  
  

Rozgrzewająca maść dla dzieci i dorosłych.
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Do smarowania i nacierania 1 do 2 razy na dobę.

  
   

  

Dorośli:

bolące miejsca nacieraćilością maści odpowiadającą2 miarkom (3g).  

   

  

Młodzież od 12 lat:

nacierać skórę plecówi klatki piersiowej ilościąmaści odpowiadającą2 miarkom (3g).  

   

  

Dzieciod 7 do 12 lat:

nacierać skórę plecówi klatki piersiowej ilością maściodpowiadającą 1 miarce (1,5g).  

   

 

 

  

Szczegóły produktu

  Skład Wskazania Stosowanie Przechowywanie Inne informacje 
  

Skład:

Co zawiera lek Rub-Arom maść?
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  100 g maści Rub-Arom zawiera: tymol (Thymolum) 0,25 g, lewomentol (Levomentholum) 2,75 g, kamfora racemiczna (Camphora
racemica) 5,00 g, olejek cedrowy (Cedri oleum) 0,75 g, olejek eukaliptusowy (Eucalypti oleum) 1,50 g, olejek terpentynowy z sosny
nadmorskiej (Terebinthini aetheroleum ab pinum pinastrum) 5,00 g oraz substancje pomocnicze: parafina stała i wazelina biała.

  Postać farmaceutyczna: bezbarwna, przezroczysta maść.

Opakowanie: 40 g

  

Wskazania:

Produkt leczniczy Rub-Arom jest wskazany do użytku zewnętrznego.

Lek Rub-Arom to kompozycja 6 substancji czynnych (tymol, lewomentol, kamfora, olejki eteryczne - cedrowy, eukaliptusowy,
terpentynowy z sosny nadmorskiej) o intensywnie rozgrzewającym działaniu.

Stosowana jest do nacierań w bólach mięśniowych (naciągnięcia mięśni, bolesne skurcze mięśni), bólach stawowych i nerwobólach
(zapalenie korzonków nerwowych, rwa kulszowa). Wspomagająco Rub-Arom używa się do nacierania klatki piersiowej i pleców w
infekcjach górnych dróg oddechowych (grypa, przeziębienia) przebiegających z katarem, kaszlem oraz towarzyszącym bólem mięśni i
stawów.  

  

Stosowanie:

Lek nadaje się tylko do użytku zewnętrznego na skórę. Do smarowania i nacierania 1 do 2 razy na dobę. Maści nie stosować dłużej niż
kilka dni. 

Dorośli:

Bolące miejsca nacierać ilością maści odpowiadającą 2 miarkom (3 g).

Młodzież od 12 lat:

Nacierać skórę pleców i klatki piersiowej ilością maści odpowiadającą 2 miarkom (3 g).

Dzieci od 7 do 12 lat:

Nacierać skórę pleców i klatki piersiowej ilością maści odpowiadającą 1 miarce (1,5) g.

Odpowiednią ilość maści nanieść cienką warstwą na skórę i wcierać delikatnie aż do pełnego wchłonięcia.

Do opakowania dołączona jest miarka. 1 miarka odpowiada 1,5 g maści.

Pominięcie zastosowania leku Rub-Arom

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  

Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie stosować tego leku po upływie terminu
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ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.  

  

Inne informacje:

Przeciwwskazania / Kiedy nie stosować leku Rub-Arom?

Leku Rub-Arom nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku, a
ponadto:

w przypadku napadów drgawkowych w wywiadzie, u dzieci poniżej 7 lat. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rub-Arom należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Lek należy stosować na
ograniczoną powierzchnię skóry. Nie stosować na okolice oczu i ust, na błony śluzowe, oparzenia oraz na skórę zmienioną chorobowo
czy uszkodzoną. W przypadku wystąpienia rumienia należy przerwać stosowanie leku. 

Dzieci:

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 7 lat.

Lek Rub-Arom 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. Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi, równocześnie przyjmowanymi lekami. 

Ciąża i karmienie piersią:

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. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się
stosowania leku u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Dotychczas nie obserwowano
działań niepożądanych, nie można jednak wykluczyć możliwości wystąpienia rumienia u osób nadwrażliwych. Może wystąpić
podrażnienie górnych dróg oddechowych, a u osób wrażliwych skurcz oskrzeli. 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

ul. Żmigrodzka 242 E,

51-131 Wrocław

Informacja o leku

tel. 22 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl
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  Charakterystyka Produktu Leczniczego RUB-AROM maść. Data zatwierdzenia 09.2016. Newerli-Guz, M. Śmiechowska, J. Piotrzkowska:
Substancje aromatyzujące jako składniki herbatek ziołowo-owocowych. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 61, październik
2009, s. 28. A.Kędzia i wsp.: Ocena działania olejku eukaliptusowego na bakterie tlenowe. Postępy Fitoterapii 4/2010, s. 187-191.
A.Kędzia i wsp.: Aktywność przeciwgrzybicza olejku sosnowego Oleum Pini Syylvestris. Postępy Fitoterapii 4/2012, s. 211-215. Radomir
Reszke, Adam Reich: Wybrane składniki pochodzenia roślinnego obecne w kosmetykach dostępnych w Polsce. Forum Dermatologicum
2016, tom 2, nr 2, s. 51–59. A.Kędzia i wsp.: Działanie na bakterie tlenowe olejku cedrowego Oleum Cedri. Postępy Fitoterapii 3/2015, s.
136. Elżbieta Hołderna-Kędzia: Działanie substancji olejkowych na bakterie i grzyby. Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2010, s. 3-8. 

RUB-AROM, maść.

Skład: produkt złożony.

Postać farmaceutyczna: maść.

  Wskazania do stosowania: Lek o miejscowym działaniu rozgrzewającym stosowany tradycyjnie do nacierań w bólach mięśniowych
(naciągnięcia mięśni, bolesne skurcze mięśni), bólach stawowych i nerwobólach (zapalenie korzonków nerwowych, rwa kulszowa). Maść
może być stosowana do nacierania klatki piersiowej i pleców w infekcjach górnych dróg oddechowych (grypa, przeziębienia)
przebiegających z katarem, kaszlem oraz towarzyszącym bólem mięśni i stawów.  

  Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Napady drgawkowe w
wywiadzie. Nie stosować u dzieci poniżej 7 lat.  

  Podmiot odpowiedzialny: „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka
242 E.  

 Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

  Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  
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