
 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

  

Vicks VapoRub maść 50g
 

Cena: 24,35 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Procter & Gamble

Postać maść

Substancja
czynna

kamfora, mentol, olejek eukaliptusowy, olejek
terpentynowy

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 5 roku życia

Opis produktu
 

Klinicznie dowiedziono, że Vicks VapoRub łagodzi dwa objawy jednocześnie kaszel i zatkany nos – zapewniając dobry sen.

Vaporub szybko udrażnia zatkany nos ułatwiając oddychanie i działa nawet do 8 godzin.

Wskazania

Objawy podrażnienia i stanów zapalnych błon śluzowych nosa i gardła (np. w przebiegu przeziębień), takie jak kaszel, katar z obrzękiem
błon śluzowych nosa i uczuciem utrudnienia oddychania (‘zatkany nos’)

Działanie:

Działanie udrażniające do 8 godzin.
Udrożnienie nosa i złagodzenie kaszlu.
Zaufany produkt milionów pacjentów na całym świecie.

Dawkowanie

Maść do nacierania klatki piersiowej i pleców oraz do inhalacji składników lotnych. Wcierać odpowiednią ilość maści we wskazane
miejsca i powtarzać 2 do 3 razy dziennie, jeśli potrzeba. Lekkie ubranie sprzyja skuteczniejszej inhalacji parujących składników lotnych.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

1 łyżkę nakładać na klatkę piersiową i plecy 2–4 razy dziennie
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Dzieci w wieku 5–12 lat:

1/2 łyżki nakładać na klatkę piersiową i plecy 2–3 razy dziennie

Dzieci w wieku poniżej 5 lat:

nie jest zalecane stosowane leku w tej grupie wiekowej

Sposób podania:

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:

wcierać Vicks VapoRub dokładnie w skórę klatki piersiowej; przykryć całą powierzchnię ciepłą tkaniną, dla lepszego efektu (nie
stosować tworzyw utrudniających parowanie); używać lekkich ubrań w celu skuteczniejszej inhalacji.

Dzieci od 5 do 12 roku życia:

nakładać Vicks VapoRub delikatnie na klatkę piersiową i plecy; wcierać delikatnie; używać lekkich ubrań w celu skuteczniejszej
inhalacji.

Skład

100 g zawiera

2,75g lewomentulu,
5g kamfory,
1,5g oleju eukaliptusowego,
5g olejku terpentynowego.
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