SVÉDKESERŰ KRÉM
Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az
alábbi betegtájékoztatót!
E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön reumatikus panaszokat kezelhet orvosi
felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a készítmény
körültekintő, előírásszerű alkalmazása.
Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is
szüksége lehet!
Tulajdonság, hatás:
 Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, hatását népgyógyászati
tapasztalatok igazolják.
 A krém hatásáért felelős összetevőinek fontosabb jellemzői.
 A Svédkeserű tinktúra flavonoid és illóolaj összetevői javítják a kezelt testfelület vérellátását és így csökkentik a reumás fájdalmakat. A kámfor helyi vérbőséget idéz elő,
gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatású. A levomentol a bőrön át felszívódva
hűsítő érzetet kelt és enyhén érzéstelenít.
Mik a Svédkeserű krém hatóanyagai?
60 g krémben: 0,60 g Svédkeserű tinktúra, 0,30 g levomentol (Levomentholum), 0,30 g racém
kámfor (Camphora racemica).
Mit tartalmaz még a készítmény?
A készítmény segédanyagai: tisztított víz, fehér vazelin, cetil-sztearil-alkohol, folyé-kony
paraffin, 96%-os etanol, nátrium-lauril-szulfát és metil-parahidroxibenzoát.
Mikor alkalmazzuk a Svédkeserű krémet?
Reumatikus megbetegedéseknél a fájdalom enyhítésére, az izmok vérellátásának javítására, az
izmok merevségének csökkentésére.
Mikor nem szabad alkalmazni a Svédkeserű krémet?
Ha Ön túlérzékeny (allergiás) a készítmény bármely alkotórészével szemben - különösen a
levomentol vagy a kámfor esetében -, akkor ne használja a krémet, mert allergiás
tünetegyüttes (ödéma, bőrpír, kontaktekcéma) léphet fel.
Mit kell tudnia az alkalmazás megkezdése előtt?
Tudnia kell, hogy nincs-e az alkotórészekkel szembeni túlérzékenysége (allergiája).
Lehet-e a Svédkeserű krémet más gyógyszerekkel együtt alkalmazni?
Más, hasonló hatású, külsőleges készítménnyel együtt ne alkalmazza, de egyéb keze-lés
(gyógyszeres , illetve a fizioterápiás) kiegészítésére alkalmazható.
Mit kell megfontolni, ha Ön várandós vagy szoptat?
A várandósság első harmadában ne használja!
A szoptatás ideje alatti alkalmazásakor ügyelni kell arra, hogy a készítmény az emlők-re ne
kerüljön!

Hogyan kell a Svédkeserű krémet alkalmazni?
Naponta 2-3 alkalommal az előzetesen megtisztított, fájdalmas testrészt a krémmel vékonyan
be kell kenni, majd óvatosan bedörzsölni. Borogatásként is alkalmazható.
Milyen nem kívánt mellékhatásai lehetnek a Svédkeserű krémnek?
Kámforra érzékeny egyéneknél kontaktekcémát okozhat. Levomentol vagy bármely összetevő
miatti bőrreakció esetén (bőrpír, viszketés, duzzanat) a készítmény alkalmazását hagyja abba!
Ha Ön bármilyen mellékhatást tapasztal, amely nem múlik el, keresse fel kezelő-orvosát!
Mire kell még ügyelnie a Svédkeserű krém alkalmazása során?
A krém használata után mosson kezet!
Vigyázzon, a krém ne kerüljön a szem környékére, nyílt sebre, vérző testrészre,
nyálkahártyára. A kezelt testfelületen ne alkalmazzon párakötést, ne melegítse!
Mennyi ideig alkalmazható a Svédkeserű krém?
Kúraszerű alkalmazása 3-4 hétig, illetve a panaszok megszűnéséig, de legfeljebb
6 hétig javasolt. A két kúra között legalább 2 hét szünetet kell tartani! Abban az esetben, ha
tünetei hét napos kezelést követően nem csökkennek, illetve nem szűnnek meg, hagyja abba a
kezelést!
Hogyan kell tárolni a Svédkeserű krémet?
Legfeljebb 25 °C-on.
Gyermekektől elzárva tartandó!
Mennyi ideig tárolható a Svédkeserű krém?
A terméket csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.
Csomagolási egység: 60 g / tubus
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