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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
ULEI DE CAMFOR - ElaDum
soluţie cutanată
Oleum Camphorae
100 ml conține: camforă 10 g, ulei de floarea soarelui – până la 100 ml.
La aplicare pe piele uleiul de camforă manifestă efect antiinflamator, antiseptic, analgezic,
insecticid.
Acţionând asupra terminaţiunilor nervoase senzitive ale pielii, reflector îmbunătăţește troficitatea
organelor şi ţesuturilor.
Domeniu de utilizare
• În calitate de decongestionant nazal și al căilor respiratorii.
• Mâncărimi și inflamații după înţepături de insecte.
• Profilaxia decubitusurilor.
• Dureri articulare, musculare, traume.
• Ten acneic, cu inflamații.
• Aromaterapie: stări de stres, oboseală.
• Deodorizant natural.
Mod de utilizare
Pentru tratamentul inflamațiilor și durerilor musculare sau articulare se utilizează câte 3-5 ml sub
formă de fricțiuni în regiunea dureroasă sau se aplică sub formă de comprese: se umezește o
mesă de tifon cu ulei, se aplică pe regiunea dureroasă, se acoperă cu o peliculă de polietilenă,
apoi cu un pansament flasc de tifon. Se ține pansamentul 24 ore, apoi se schimbă.
Pentru profilaxia decubitusurilor, după o procedură igienică, se unge pielea bolnavului cu ulei de
camforă.
Pentru aromaterapie se vor încălzi în lampa pentru aromaterapie 2-3 picături de ulei.
Pentru tratamentul mâncărimilor și inflamației pielii după înțepături de insecte, cât și în caz de
ten acneic se vor șterge porțiunile afectate ale pielii cu un disc de vată îmbibat cu ulei.
Efecte nedorite
Reacţii alergice și iritație la locul aplicării.
Restricții în utilizare:
Alergie la camforă, alte componente ale produsului.
Sarcina și perioada de alăptare.
Prezența leziunilor pielii la locul aplicării.
Copii cu vârsta până la 2 ani.
Atenționări:
La nimerirea accidentală în ochi ei se vor spăla imediat din abundenţă cu apă.
Înainte de utilizare consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul.
Condiții de păstrare
A se păstra la temperaturi sub 25 °C.
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.
Fabricat:

SRL ElaDum Pharma
Republica Moldova, r-nul Strășeni,
s. Cojușna, str. Centenarului 2/C
tel./fax: 0 237 42 927, 0 237 42 408
Cutie cu câte 25 ml sau 50 ml soluție în flacon.
Seria: a se vedea pe ambalaj.
Exp.: a se vedea pe ambalaj.

