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Betegtájékoztató 
. Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi 
betegtájékoztatót. 
E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múló panaszokat kezelhet orvosi 
felügyelet nélkül. Az optimális hatás elérése érdekében azonban elengedhetetlen a készítmény 
körültekintő, előírásszerű alkalmazása. 
Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben 
is szüksége lehet. 

Dr. Theiss 

Körömvirág kenőcs 
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, 

melynek hatását szakirodalmtadatok igazolják. 

Mi a készítménY..fultóanyaga? 
0,40 g Calendulae off. fios extr. [Körömvirág 
(Ringelblumen) kivonat] 100 g kenőcsben 
(kivonószer: széndioxid). 

Mit tartalmaz még a készítmény? 
Segédanyagok: kukoricacsíra ·olaj, 
sertészsír, aszkorbil·palmitát (E304), 
alfa-tokoferol (E307), citromsav, 
mono-digliceridészter (E471). 

Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása? 
A körömvirág tartalmú kenőcs 
gyulladáscsökkentő, sebgyógyulást elősegítő 
hatású. Alkalmazható: sebgyógyulás előse
gítésére; nehezen gyógyuló sebek, kisfokú 
(I. fokú) égési sérülések és hosszantartó 
ágyhoz kötöttség során kialakuló felfekvések, 
kisebb bőrgyulladás, zúzódás, kelések 
kezelésére, valamint kiszáradt, repedezett 
bőr ápolására. 

Mikor nem szabad a készítményt 
alkalmazni? 
Fészkes virágzatúakkal szembeni egyéni 
túlérzékenységben (allergia) és nyílt, vérző 
sebfelületen ne alkalmazza a készítményt! 

Alkalmazhat ják-e a készítményt 
gyermekek is? 
A készítmény gyermekek kezelésére is 
alkalmazható. 
Gyermekek elől elzárva tartandó. 

Alkalmazható-e a készítmény más 
gyógyszerekkel? 
A kenőcs külsőleges használata nem 
befolyásolja más készítmény hatását. 

Mit kell megfontolni várandósság és 
szoptatás ideje alatt? 
Nem áll rendelkezésre olyan adat, amely ezen 
élethelyzetekben óvintézkedést javasolna 
a készítmény alkalmazásával kapcsolatban. 

Hogyan és mikor kell a készítményt 
alkalmazni? 
Naponta többször, de legfeljebb ötször 
alkalmazható. 
Mi az ajánlott adag? 
A kenőcsöt kenje vastagon a kezelendő 
bőrfelületre, és fedje be mullpólyával. 

Milyen nem kívánt hatást válthat 
ki a készítmény? 
A készítmény mellékhatása ez idáig nem 
ismert. Ha az alkalmazása során mellékhatást 
észlel, hagyja abba a kenőcs használatát, 
és tájékoztassa kezelőorvosát. 

Mire kell még ügyelnie a készítmény 
alkalmazása során? 
Lejárata után gyógyászati célra nem 
használható! 
A kenőcs alapanyaga hőmérséklet változás 
hatására meglágyul (250C fölött), majd 
szobahőmérsékleten csomós kiválás 
(ikrásodás) áll elő, amely a készítmény 
minőségét nem befolyásolja. 
Mennyi ideig alkalmazható a készítmény? 
A kenőcsöt kúraszerűen, panaszai 
megszűnéséig alkalmazhatja. Ha a panaszai 
két hét alatt nem csökkennek ill. nem szűn
nek meg, hagyja abba a készítmény alkalma
zását. 
Hogyan kell tárolni a készítményt? 
Legfeljebb 25 OC-on tárolandó felbontás után 
hűtőszekrényben tartandó. 

Nyilvántartási száma: OGYI-279/1992 
Gyártó/forgalomba hozatali engedély 
jogosult ja: 
Dr. Theiss Naturwaren GmbH 
MichelinstraBe 10, 
0-66424 Homburg 
Magyarországon forgalmazza: 
Naturprodukt Kft., 
2046 Törökbálint, DEPO, Pf. 8 

o 
~ 
N 
N ,..... 
o o 

www.pirulapatika.hu




