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Viprosal B 0,05 j.m./g maść 50 g
 

cena: 21,40 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała kości, mięśnie, stawy

Działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne,
rozgrzewające, wspomagające

Opakowanie 50 g

Postać maść

Producent GENEXO SP. Z O.O.

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania ból, stan zapalny, zapalenie

Opis produktu
 

Viprosal B to maść kto®a uśmierza ból neuralgiczny i stawowy.

Skład:
1 g maści zawiera:
substancja czynna: 0,05 j.m. jadu żmii zygzakowatej, 30 mg kamfory racemicznej (Camphora racemica), 30 mg olejku terpentynowego z
sosny nadmorskiej (Terebinthini aetheroleum), 10 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum).
substancje pomocnicze: alkohol cetostearylowy

Wskazania:
Maść jest tradycyjnie stosowana zewnętrznie jako środek przeciwbólowy do uśmierzania bólów neuralgicznych i stawowych.

Dawkowanie:
Niewielką ilość maści (5 do 10 g czyli około 1 do 2 łyżeczek od herbaty, w zależności od leczonej powierzchni) stosuje się na bolesne
miejsca i wmasowuje w skórę raz lub dwa razy dziennie, zależnie od intensywności bólu, aż do jego ustąpienia. Czas trwania leczenia
zależy od natury i ciężkości choroby.
Do stosowania miejscowego na skórę

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą maści; skóra owrzodzona lub dotknięta innymi
schorzeniami; zaburzenia krążenia mózgowego i wieńcowego; skłonności do skurczów naczyń; ciężkie uszkodzenia czynnościowe
wątroby lub nerek.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:
Maści Viprosal B nie należy stosować na uszkodzoną powierzchnię skóry. W celu zapobieżenia silnym podrażnieniom należy chronić
oczy i unikać kontaktu z błoną śluzową. W celu uniknięcia objawów niepożądanych należy przed zastosowaniem leku określić
wrażliwość skóry poprzez naniesienie małej ilości maści na małą powierzchnię skóry.
Z uwagi na brak danych dotyczących stosowania u dzieci lub nastolatków, nie zaleca się stosowania leku w tych grupach.
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Maść VIPROSAL B zawiera jako substancję pomocniczą alkohol cetostearylowy, który wykazuje działanie biologiczne Ze względu na ich
zawartość lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).
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