
BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A BETEG SZÁMÁRA 
AZ EASY ARM ÍZÜLETI KRÉMRŐL (250 ml) 

 
Eukaliptusz, árnika, sáfrányos szeklice, levendula, mustármag, zöld tea, paprika, kalendula 

(körömvirág), mentol, kámfor, angelika (angyalgyökér), boróka, kakukkfű, kamilla 
 

FONTOS!  
Az Easy Arm egy olyan gyógyszernek nem minősülő krém, ami a benne található 

természetes- és természetben megtalálható hatóanyagainak köszönhetően fejti ki hatását. 
Amennyiben bizonytalan, kérjük egyeztessen orvosával vagy gyógyszerészével. 

  

Mielőtt elkezdi alkalmazni az Easy Arm ízületi krémet, olvassa el figyelmesen az 
alábbi betegtájékoztatót, mert az ön számára fontos információkat tartalmaz! 

  
Ezt az ízületi krémet mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az ön            
kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza! 
  

● Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a          
későbbiekben is szüksége lehet! 
 

●  További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez! 
 

● Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 5 napon belül nem enyhülnek,          
vagy épp súlyosbodnak! 
 

● Ha önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa erről kezelőorvosát        
vagy gyógyszerészét! Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen         
lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. 

  
A betegtájékoztató tartalma: 
 
1.    Milyen típusú készítmény az Easy Arm ízületi krém és milyen problémák esetén 

alkalmazható? 
 

2.   Tudnivalók az Easy Arm ízületi krém alkalmazása előtt 
 

3.  Hogyan kell alkalmazni az Easy Arm ízületi krémet? 
 

4.   Lehetséges mellékhatások 
 

5.   Hogyan kell az Easy Arm ízületi krémet tárolni? 
 
6.   A csomagolás tartalma és egyéb információk 
  



I. MILYEN TÍPUSÚ KÉSZÍTMÉNY AZ EASY ARM ÍZÜLETI KRÉM ÉS MILYEN 
PROBLÉMÁK ESETÉN ALKALMAZHATÓ? 
 
Az Easy Arm ízületi krém elsősorban a felsőtesten (nyak, váll, hát, derék, csípő, váll, gerinc, 
könyök, kézfej, csukló és kézujjak)  jelentkező különböző eredetű (kopás, sérülés, gyulladás) 
ízületi- és izomfájdalmak enyhítésére szolgáló gyógyhatású krém természetes és 
természetben megtalálható összetevőkkel.  
 
II. TUDNIVALÓK AZ EASY ARM ÍZÜLETI KRÉM ALKALMAZÁSA ELŐTT 
 
Ne alkalmazza az Easy Arm ízületi krémet 
 

● ha allegiás annak bármelyik összetevőjére 
 

● ha már hasonló fájdalom és gyulladáscsökkentő krémet alkalmaz (a két szer 
együttes alkalmazásakor ugyanis mellékhatások jelentkezhetnek. Kétség esetén 
kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét) 
 

● sebes, vérző bőrfelületen 
 

● kiütéses, allergiás, ekcémás bőrfelületen 
 

● ha ön várandós (terhes), vagy szoptató kismama 
 

● ha ön 18 éven aluli gyermek vagy serdülő 
 
 

AZ EASY ARM ÍZÜLETI KRÉM KIZÁRÓLÁG BŐRÖN ÁT  
TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁT JAVASOLJUK! 

 
Figyelmeztetések és óvintézkedések 
 
Elővigyázatosan alkalmazza a krémet, 
 

● ha bőre érzékeny a különféle gyógynövényekre 
 

● ha korábban volt allergiás reakciója hasonló, gyógynövényes krém használatakor 
 
A készítmény hosszan tartó vagy ismételt alkalmazása szenzitizálódást (túlérzékenységet) 
okozhat. Allergiás (túlérzékenységi) reakció fellépése esetén a kezelést abba kell hagyni. 
 
Egyéb gyógyszerek és az Easy Arm ízületi krém együttes alkalmazása 
 
Feltétlenül tájékoztassa a kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben 
szedett, valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről, gyógyhatású krémeiről. 
 



Terhesség és szoptatás esetén 
 
Az Easy Arm ízületi krém használata nem javasolt a terhesség idejében, hiszen a benne 
található sáfrányos szeklicének lehet méh-összehúzó hatása. 
 
A készítmény hatása a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges 
képességekre 
 
Az Easy Arm ízületi krémnek nem ismert a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez 
szükséges képességek megváltoztatását eredményező tulajdonsága. 
 
Fontos információk az Easy Arm ízületi krém egyes összetevőiről 
 
Az Easy Arm ízületi krémünket természetes és természetben megtalálható gyógyhatású          
növények kivonataiból készítjük, így az alkalmazását nem javasoljuk olyanok számára, akik           
allergiásak annak bármelyik összetevőjére. Az összetevők listáját ezen tájékoztató         
tartalmazza. 
 
III. HOGYAN KELL ALKALMAZNI AZ EASY ARM ÍZÜLETI KRÉMET? 
 
Easy Arm ízületi krémünket elsősorban a felsőtesten jelentkező különféle eredetű          
(gyulladásos, kopásos, sérülés általi) ízületi- és izomfájdalmak kezelésére javasoljuk. Így          
bátran alkalmazza az alábbi testrészeken: 
 

● nyak 
● vállöv, vállak 
● kar 
● könyök 
● csukló 
● kézfej, kézujjak 
● gerinc, hát, derék és csípő 

 
Easy Arm ízületi krémünk sűrűbb koncentrátum, így egy használathoz nagyjából egy           
ujjbegynyi mennyiséget is elegendő a fájó testrészekbe masszírozni. Emiatt egy tégely           
nagyjából 2-2,5 hónapig is kitart. 
 
Krémünket igény szerint, a probléma súlyosságától függően naponta akár többször is (1-3            
alkalommal) alkalmazhatja.  
 
FONTOS! 
Mindenképp megtisztított, száraz bőrfelületen használja krémeinket. Ne alkalmazza sebes,         
vérző bőrfelületen! Használat után kérjük, mosson kezet! 
 
 
 
 



A kezelés időtartama 
 
Easy Arm ízületi krémünk a problémás területbe masszírozva akár azonnal is éreztetheti a             
hatását (ez a probléma súlyosságától függ), ugyanakkor ha biztos és hosszú távú megoldást             
keres ízületi- és izomfájdalmára, akkor krémünk 3 hónapos kúraszerű használatát          
javasoljuk. 
 
Ha az előírtnál több Easy Arm krémet használt 
 
Amennyiben az előírtnál több Easy Arm ízületi krémet használt, de nem tapasztal semmilyen 
rendellenes elváltozást, vagy allergiás reakciót a bőrén, abban az esetben valószínűsíthető, 
hogy semmilyen problémát nem okoz mindez. Amennyiben allergiás reakciót, vagy 
bármilyen kellemetlen tünetet tapasztalna, kérjük forduljon orvosához, vagy 
gyógyszerészéhez jelen betegtájékoztató felmutatásával. Túladagolásról eddig nem 
számoltak be. 
 
Ha elfelejtette használni az Easy Arm ízületi krémet 
 
Ha egy alkalommal elfelejtette használni az Easy Arm ízületi krémet, akkor sem szükséges 
dupla adagnyi mennyiséget alkalmaznia a következő alkalommal. Ilyen esetekben a krém 
hatékonysága csökkenhet. 
 
 
IV. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK 
 
Az Easy Arm ízületi krém esetében az összetevőkkel szembeni túlérzékenység okozhat 
mellékhatásokat. Használatát semmilyen esetben nem javasoljuk olyanok számára, akik 
bármelyik összetevőjével szemben allergiás reakciót tapasztaltak a múltban. Más fájdalom- 
és gyulladáscsökkentő krémekkel és gyógyszerekkel történő együttes szedése előtt pedig 
mindenképp konzultáljon orvosával. 
 
Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók 
 
Nagyon gyakori (10-ből több, mint 1 beteget érinthet) 
 
Nem ismert ilyen tünet. 
 
Gyakori (10-ből legfeljebb 1 beteget érinthet) 
 
Az Easy Arm bizonyos összetevői (pl. paprika, mentol) a bőrön enyhe vérbőséget            
eredményezhetnek, ami enyhe melegség érzettel, bizsergéssel és bőrpírrel járhat.         
Amennyiben ez nem múlik el rövid időn belül, vagy súlyosbodik, abban az esetben             
előfordulhat, hogy ön érzékeny a krémeink némelyik összetevőjére. Kérjük ebben az           
esetben hagyja abba a krémek használatát és konzultáljon orvosával! 
 
 



Nem gyakori (100-ból legfeljebb 1 beteget érinthet) 
 
Allergiás reakció (pl. kiütések a bőrön) jelentkezése. Ebben az esetben valószínűleg 
érzékeny a készítmény valamelyik összetevőjével szemben. Kérjük, hagyja abba annak 
szedését és konzultáljon orvosával. 
 
Idegrendszeri és egyéb tünetek 
 
Nem ismert ilyen tünet. 
 
A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei 
 
Allergiás reakció léphet fel a bőrön, amennyiben allergiás a készítmény valamelyik 
összetevőjére. Kérjük, hagyja abba annak szedését és konzultáljon orvosával. 
 
A fül és az egyensúly-érzékelő szerv betegségei és tünetei 
 
Nem ismert ilyen tünet. 
 
Mellékhatások bejelentése 
 
Ha önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa a kezelőorvosát vagy a 
gyógyszerészét! Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen egyéb mellékhatásra 
egyaránt vonatkozik. 
 
A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az alábbi elérhetőségeken 
keresztül: 
 
Országos Gyógyszerészeti- és Élelmezés-egészségügyi Intézet 
Pf.: 450, H-1372, Budapest 
www.ogyei.gov.hu 
 
A mellékhatások bejelentésével ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon 
rendelkezésre az Easy Arm ízületi krémünk alkalmazásával kapcsolatban. 
 
V. HOGYAN KELL AZ EASY ARM ÍZÜLETI KRÉMET TÁROLNI? 
 
Az ízületi krém gyermekek elől elzárva, szobahőmérsékleten tárolandó. A fénytől való 
védelem érdekében kérjük, az eredeti csomagolásában (doboz) tárolja. Használat után 
gondosan zárja vissza a doboz nyitott oldalát azért, hogy a megmaradt vitaminokat védje a 
külső behatásoktól. Használat után minden esetben mosson kezet! 
 
A csomagoláson feltüntetett lejárati dátum után ne alkalmazza a krémet, illetve akkor sem, 

ha a felbontás után eltelt 24 hónap. 

 

http://www.ogyei.gov.hu/
http://www.ogyei.gov.hu/


VI. A CSOMAGOLÁS TARTALMA ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK 
Mit tartalmaz az Easy Arm ízületi krém? 
A készítmény hatóanyagai: eukaliptusz, árnika, sáfrányos szeklice, levendula, mustármag, 

zöld tea, paprika, kalendula (körömvirág), mentol, kámfor, angelika (angyalgyökér), boróka, 

kakukkfű, kamilla 

 

A forgalomba hozatali engedély jogosultja 
Származási hely: EU 

Forgalmazó: Easy Group Kft., 3043, Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40. 

www.izuletdoki.hu / info@izuletdoki.hu / +36 1 510 0664 

 


