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Arcalen, maść, 30g
 

Cena: 15,25 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 g

Postać maść

Producent POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Arcalen maść na skutek zmniejszenia przepuszczalności naczyń włosowatych zmniejsza obrzęk i stan zapalny, a tym samym
dolegliwości bólowe. Lek przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat.

Wskazania
Arcalen stosuje się tradycyjnie w różnego rodzaju niewielkich stanach pourazowych, jako środek ułatwiający i przyspieszający resorpcję
małych wylewów podskórnych (siniaków), w przypadku wystąpienia obrzęków po razach mechanicznych, np. przy stłuczeniach.
Tradycyjnie maść stosowana jest również w bólach mięśniowych po treningach sportowych, do masażu.

Działanie
przeciwzapalnie
przeciwkrzepliwie
zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń włosowatych

Przeciwwskazania
Nie stosować leku Arcalen:
nie należy stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników
nie należy stosować leku, jeśli u pacjenta występuje uczulenie na arnikę, nagietek lub inne rośliny z rodziny Asteraceae, dawniej
Compositae
nie należy stosować maści na uszkodzoną skórę

Stosowanie
Ten lek należy stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dl pacjenta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:
miejsca po niewielkich urazach (stłuczeniach, siniaki) smarować cienką warstwą maści kilka razy dziennie
do masażu leczniczego po intensywnym wysiłku fizycznym stosować maść w ilości 3,0-4,0 g (pasmo maści o długości około 5 cm)

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

Stosowanie w ciąży i podczas karmienia piersią
Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży oraz w czasie
karmienia piersią.

Działania niepożądane
Jak każde lek, Arcalen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W przypadku wystąpienia
objawów uczulenia (nadwrażliwości), charakteryzujących się wystąpieniem zaczerwienienia lub wysypki, należ zaprzestać stosowania
leku.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić
się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Przechowywanie
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
Nie należy stosować leku Arcalen po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni
dzień danego miesiąca.

Składniki
1 g maści zawiera:
20 mg Wyciągu gęstego złożonego z koszyczków arniki i nagietka (Arnica chamissonis Less., Anthodium i Calendula officinalis L.,
Anthodium) (3-1:1)
Ekstrahent: Metanol 90% (V/V)
12,5 mg Wyciągu suchego z kory kasztanowca (Aesculus hippocastanum L., cortex) (40-90:1)
Ekstrahent: Mentol 90% (V/V)

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: Lanolina, Parafina stała, Parafina ciekła, Wazelina biała, Magnezu stearynian, Olejek
cytrynowy, Mieszanina 1,2-dibromo-2,4-dicyjanobutanu i 2-fenoksyetanolu w proporcji 20% - 80%, Woda oczyszczona.
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