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Vicks VapoRub maść 100 g
 

Cena: 39,12 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 g

Postać maść

Producent WICK PHARMA ZWEIGNIEDERLASSUNG
DER PROCTER & GAMBLE GMBH

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Maść Vicks VapoRub jest lekiem, którym smaruje się klatkę piersiową oraz plecy w objawach podrażnień a także stanów zapalnych
błony śluzowej nosa i gardła. Lotne składniki zawarte w maści parując inhalują i pomagają w przebiegu np. przeziębień z kaszlem,
katarem z obrzękiem błon śluzowych nosa i uczuciem zatkanego nosa.

Skład
Substancjami czynnymi leku są: levomentol (Levomentholum), kamfora racemiczna (Camphora recemica), olejek eukaliptusowy
(Eucalypti aetheroleum) i olejek terpentynowy (Terbinthinae aetheroleum a Pino pinastro).

100 g maści Vicks VapoRub zawiera 2,75 g lewomentolu, 5 g kamfory racemicznej, 1,5 g olejku eukaliptusowego, 5 g olejku
terpentynowego.

Substancje pomocnicze: tymol, olejek cedrowy, wazelina biała.

Działanie 
Działanie maści Vicks VapoRub polega na inhalowaniu się substancjami lotnymi o właściwościach łagodzących dolegliwości górnych
dróg oddechowych, które towarzyszą katarowi. Mentol i kamfora zmniejszają obrzęk śluzówki w nosie oraz kaszel poprzez działanie
łagodnie znieczulające. Olejek eukaliptusowy i olejek terpentynowy pobudzają wydzielanie śluzu w górnych drogach oddechowych, w
konsekwencji pobudzając odkrztuszanie.

Wskazania
Wskazaniami do zastosowania leku Vicks VapoRub jest podrażnienie i stan zapalny błony śluzowej nosa oraz gardła, mogące
występować np. przy przeziębieniu, co może objawiać się: kaszlem, katarem z obrzękiem błon śluzowych nosa oraz uczuciem
utrudnionego oddychania.

Dawkowanie 
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Ten lek 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 lub farmaceuty.

Maść podaje się wyłącznie zewnętrznie na skórę, nie wolno jej połykać. Aplikacja leku polega na nacieraniu klatki piersiowej i pleców
maścią, aby zwiększyć skuteczność inhalacji substancjami zawartymi w maści zaleca się po zastosowaniu Vicks VapoRub ubrać
przewiewną odzież. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli po 7 dniach objawy nie ustąpią lub pogorszą się albo pacjent zacznie
gorączkować.

Zalecane dawkowanie maści Vicks VapoRub zależy od wieku chorego. U dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 należy 2–4 razy dziennie
dokładnie wetrzeć 1 łyżeczkę maści w skórę klatki oraz pleców. W przypadku dzieci w wieku 5–12 lat pół łyżeczki maści delikatnie
wetrzeć w skórę klatki piersiowej 2 lub 3 razy na dobę.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazaniem do zastosowania leku Vicks VapoRub jest uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych
składników. Nie stosować na uszkodzoną skórę, skaleczenia i błony śluzowe a także u osób z czynną astmą oskrzelową i innymi
chorobami dróg oddechowych oraz stwierdzono u niego nadwrażliwość dróg oddechowych. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 5
roku życia.

Nie należy bandażować miejsca nałożenia maści. Nie stosować ciepłych okładów ani żadnego innego rodzaju ciepła.

Informacje dodatkowe
Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z nadwrażliwością na perfumy i rozpuszczalniki oraz chorych na epilepsję z
drgawkami.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
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