
Dizeres de Cartucho

CALMINEX® H

salicilato de metila 50 mg/g + associações

Pomada

Uso adulto e pediátrico

Uso tópico

Cada grama de CALMINEX H contém: 50 mg de salicilato de metila, 20 mg de bálsamo do Peru, 16 mg de 
extrato de beladona, 10 mg de cânfora e 90 mg de óxido de zinco.

Componentes inativos: petrolato branco.

Conservar em temperatura entre 2ºC e 30ºC.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO 
MÉDICA.

Indicado para:

• Contusões 

• Luxações 

• Torcicolos 

CALMINEX H provoca um aumento do fluxo sanguíneo na superfície do local afetado, diminuindo assim o 
processo doloroso (ação revulsiva).

O salicilato de metila com sua ação vasodilatadora, analgésica e anti-séptica, ativa a circulação, diminuindo a 
dor no local da lesão que prolonga-se por 6 a 12 horas.

A cânfora promove um aquecimento no local afetado (ação rubefaciente). Seu efeito terapêutico auxilia nos processos 
dolorosos de estruturas profundas, tipo lombalgia, torcicolo e outras mialgias.

A beladona, usada localmente, atua diminuindo a sensibilidade e aliviando a dor local.

O óxido de zinco tem uma leve ação de proteção da pele.

Indicações

CALMINEX H é indicado nos processos dolorosos de articulações e massa muscular, em contusões, luxações, 
nevralgias, torcicolos, cãibras e traumatismos músculo-esqueléticos.



Contra-indicações

CALMINEX H é contra-indicado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes de sua fórmula. 

Este medicamento não deve ser utilizado em  crianças menores de 2 anos de idade.

Posologia e Modo de usar

Massagear  levemente  o  local  afetado  com o  produto  durante  1  ou  2  minutos  até  provocar  uma  leve 
vermelhidão (hiperemia), uma a duas vezes ao dia.

O prazo de validade do produto encontra-se gravado nesta embalagem. Em caso de vencimento, inutilize o 
produto. 
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