
Proponowany tekst na opakowaniu bezpośrednim 

 (butelka z polietylenu z dozownikiem z zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym) 

 

 

Nazwa:  

 Olej kamforowy 

 Oleum camphoratum FP 

Roztwór na skórę, 10% 

Zawartość w opakowaniu: 10 g 

 

Skład:  

 Produkt zawiera: 

 - Camphora                                 10,00 g 

 - Olej rzepakowy oczyszczony   90,00 g 

Działanie: 

Wywołujący miejscowe przekrwienie. 

 

 

Wskazania do stosowania: 

 

 Bóle mięśniowe i stawowe. 

Przeciwwskazania:  

 Nie należy stosować na uszkodzoną skórę. Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku 

życia. Nie stosować u osób nadwrażliwych na kamforę. 

 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:  

 Nie stosować na duże powierzchnie skóry, błony śluzowe. Nie należy stosować  

w okolicy twarzy, szczególnie w okolicy nosa. 

 

Interakcje:  



 Brak danych dotyczących interakcji leku. 

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:  

 Nie zaleca się stosowania podczas ciąży i karmienia piersią. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn:  

 Produkt nie wpływa na sprawność psychofizyczną. 

Droga podania i sposób stosowania:  

 Zewnętrznie, wcierać w bolące miejsca 2-5 razy na dobę. 

Działania niepożądane:  

 Niekiedy może spowodować alergię kontaktową. W przypadku wystąpienia 

objawów niepożądanych, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy 

niepożądane niewymienione na etykiecie, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub 

farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do 

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301 

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. 

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej 

informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku. 

Przechowywanie:  

 Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej 

niż 250C. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla 

dzieci. 

Kategoria dostępności:  

 Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza-OTC. 

Termin ważności:  

mailto:ndl@urpl.gov.pl


 (miesiąc, rok) 

 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:  

 Podmiot odpowiedzialny 

Farmina sp. z o.o. 

ul. Lipska 44 

30-721 Kraków 

 

Wytwórca 

Laboratorium Farmaceutyczne Avena Sp. z o.o. 

ul. Leśna 42 

86-031 Osielsko 

Numer pozwolenia:  

 IL – 3267/LN 

Numer serii:  

  

Kod kreskowy EAN UCC: 5909994326712 

Zapis w systemie Braille’a:  

 

 

 

 


