INNO RHEUMA KRÉM
Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az
alábbi betegtájékoztatót!
E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, 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, hatása orvosilag igazolt. A krém
hatásáért felelős összetevők fontosabb jellemzői:
A rozmaringolaj gyulladásgátló, izomgörcsoldó hatással rendelkezik. A kámfor helyi
vérbőséget idéz elő, gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatású. A mentol a kámforral
együtt alkalmazva erősebb hűsítő érzetet kelt a bőrön, és enyhe helyi érzéstelenítő hatása van.
Mik az Inno Rheuma krém hatóanyagai?
100 g krémben: 3,0 g rozmaringolaj (Rosmarini aetheroleum), 2,5 g racém kámfor
(Camphora racemica), 1,5 g levomentol (Levomentholum).
Mit tartalmaz még a készítmény?
A készítmény segédanyagai: tisztított víz, fehér vazelin, cetil-sztearil-alkohol, poliszorbát 60,
folyékony paraffin, alumínium-acetát-tartarát-oldat, 96%-os etanol, metil-parahidroxibenzoát.
Mikor alkalmazzuk az Inno Rheuma krémet?
Reumatikus jellegű ízületi gyulladások, izom- és végtagfájdalmak, izomláz és zúzódások, zárt
baleseti sérülések (rándulás, ficam) kezelésére önmagában vagy célzott gyógyszeres kezelés,
valamint fizioterápia kiegészítőjeként.
Mikor nem szabad alkalmazni az Inno Rheuma krémet?
Kámforra, mentolra érzékeny egyének ne alkalmazzák!
Mit kell tudnia az alkalmazás megkezdése előtt?
Tudnia kell, hogy nincs-e az alkotórészek iránti túlérzékenysége (allergiája).
Lehet-e az Inno Rheuma krémet más gyógyszerekkel együtt alkalmazni?
Más reuma ellenes, helyi készítménnyel egyidejűleg nem alkalmazható.
Mi a teendő, ha Ön várandós vagy szoptat?
A várandós állapot első harmadában a készítményt ne használja! A szoptatás ideje alatti
alkalmazás során ügyeljen arra, hogy a készítmény az emlőkre ne kerüljön!
Hogyan kell az Inno Rheuma krémet alkalmazni?
Naponta 2-3 alkalommal a fájdalmas testrészt és környékét a krémmel vékonyan be kell
kenni, majd óvatosan bedörzsölni!

Milyen nem kívánt hatást okozhat az Inno Rheuma krém?
Mentolra, kámforra érzékeny egyéneknél allergiás reakciót válthat ki. Bőrvörösödés vagy más
szokatlan tünetek esetén hagyja abba a kezelést!
Mire kell még ügyelnie az Inno Rheuma krém alkalmazása során?
A krém használata után mosson kezet! Vigyázzon, a krém a szem környékére, arcra, nyílt
sebre, vérző testrészre, nyálkahártyára ne kerüljön! A kezelt test-felületen ne alkalmazzon
párakötést, ne melegítse!
Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?
Abban az esetben, ha tünetei hét napos kezelést követően nem csökkennek, illetve nem
szűnnek meg, hagyja abba a kezelést és keresse fel orvosát!
Hogyan kell tárolni az Inno Rheuma krémet?
Legfeljebb 25°C-on.
Gyermekektől elzárva tartandó!
Mennyi ideig használható fel az Inno Rheuma krém?
A krémet csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.
Csomagolási egység: 70 g, 100 g / tubus
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