Inno Rheuma fürdőolaj
Javítja a végtagok mozgáskészségét, növeli az izmok vérellátását, enyhíti a fájdalmat.
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 dobozt, mert a rajta szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet!
Tulajdonság, hatás:
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, komponenseinek hatását népgyógyászati és
szakirodalmi adatok igazolják.
A fürdőolaj hatásáért felelős összetevők fontosabb jellemzői:
A rozmaringolaj: gyulladásgátló, izomgörcsoldó hatással rendelkezik.
A levendulaolaj: gyulladáscsökkentő hatású.
A levomentol: hűsítő érzetet kelt a bőrön, és enyhe helyi érzéstelenítő hatása van.
Mi az Inno Rheuma fürdőolaj hatóanyaga?
1 g fürdőolajban: 14,0 mg levendulaolaj (Lavandulae aetheroleum), 7,0 mg rozmaringolaj (Rosmarini
aetheroleum), 3,5 mg levomentol (Levomentholum).
Mit tartalmaz még az Inno Rheuma fürdőolaj?
A készítmény segédanyagai: macrogol-lauriléter, olajsav-dietanolamid, folyékony paraffin.
Mikor alkalmazható az Inno Rheuma fürdőolaj?
A készítmény reumatikus jellegű ízületi gyulladások, izom- és végtagfájdalmak kezelésére, önmagában vagy a
gyógyszeres kezelés és a fizioterápia kiegészítőjeként alkalmazható.
Mikor nem szabad alkalmazni az Inno Rheuma fürdőolajat?
Nem használható a készítmény bármely alkotójával szembeni egyéni túlérzékenység (allergia), valamint
hörgőasztma, a légutak allergiás megbetegedései és kiütéssel járó bőrbetegségek esetén.
Mit kell tudnia az alkalmazás megkezdése előtt?
Tudnia kell, hogy nincs-e valamelyik alkotórész iránti túlérzékenysége.
Alkalmazhatják-e az Inno Rheuma fürdőolajat gyermekek is?
Gyermekek csak 6 éves életkor felett, szülői felügyelet mellett alkalmazhatják.
Lehet-e az Inno Rheuma fürdőolajat más gyógyszerekkel együtt alkalmazni?
Más, a reuma tüneteinek helyi kezelésre ajánlott készítménnyel egyidejűleg nem alkalmazható! A fürdőolaj
egyéb gyógyszerekkel és/vagy fizioterápiás kezelés mellett használható.
Mit kell megfontolni várandósság és szoptatás ideje alatt?
A várandósság első harmadában és a szoptatás ideje alatt a készítményt ne használja!
A készítmény hatóanyagai a bőrön át felszívódnak, ezért alkalmazása előtt kérje ki kezelőorvosa véleményét!
Hogyan és hányszor kell az Inno Rheuma fürdőolajat alkalmazni?
Tisztálkodáskor alkalmazzuk a fürdőolajat, ami jól elegyedik vízzel, ezért a fürdőkád/tusolótálca nem lesz olajos.
Kádfürdő esetén a megfelelő hőmérsékletűre beállított kb. 150 l fürdővízhez kb. 30 ml fürdőolajat öntünk, majd
szokásos módon tisztálkodunk.
Tusfürdő esetén a fájdalmas testrészeket fürdőolajjal bedörzsöljük, majd néhány perc várakozás után bő vízzel
leöblítjük, ezt követően tisztálkodunk.
Milyen nem kívánt hatást válthat ki az Inno Rheuma fürdőolaj?

Levomentolra (mentol) túlérzékeny egyéneknél allergiás reakciót válthat ki. Bőrvörösödés, ödéma vagy más
szokatlan tünet esetén hagyja abba a kezelést! Ha Ön bármilyen mellékhatást tapasztal, amely nem múlik el,
keresse fel kezelőorvosát!
Mire kell még ügyelnie az Inno Rheuma fürdőolaj alkalmazása során?
Vigyázzon arra, hogy a fürdőolaj arcra, nyílt sebre, vérző testrészre, nyálkahártyára ne kerüljön! A készítményt
ajánlatos az Inno Rheuma készítmények többi tagjával (krém, masszázsolaj, Naturland Reumás panaszokat
enyhítő filteres teakeverék) kombináltan, felváltva alkalmazni.
Mennyi ideig alkalmazható az Inno Rheuma fürdőolaj?
Abban az esetben, ha tünetei hét napos kezelést követően nem csökkennek, illetve nem szűnnek meg, hagyja
abba a fürdőolaj alkalmazását, és keresse fel orvosát!
Kúraszerű alkalmazása legfeljebb 6 hétig javasolt.
Hogyan kell tárolni az Inno Rheuma fürdőolajat?
Legfeljebb 25°C-on, fénytől védve.
Gyermekektől elzárva tartandó!
Mennyi ideig használható fel az Inno Rheuma fürdőolaj?
A fürdőolajat csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.
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Országos Gyógyszerészeti Intézet által engedélyezett készítmény
180 ml
Külsőleg!
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