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Depulol, 20 g oskrzela dziecko przeziębienie
 

cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 20 g

Postać żel

Producent HASCO

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie dzieci

Opis produktu
 

Wskazania

przeziębienie - angina - zapalenie oskrzeli - grypa

Substancja czynna: Balsamum peruvianum, Eucalypti aetheroleum, Rosmarini aetheroleum

Skład

rosmarini oleum 5,0g - eukalypti oleum 5,0g - balsamum peruvianum 6,0g - vebiculum ad 100,0g

Działanie

ułatwia oddychanie oraz odkrztuszanie wydzieliny

Dawkowanie

rano i wieczorem nanieść niewielką ilość żelu na górne partie pleców i klatki piersiowej, delikatnie wcierać

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Depulol, jeśli występuje uczulenie na balsam peruwiański lub propolis bądź nadwrażliwość na którykolwiek ze
składników produktu, jak również u dzieci poniżej 6. miesiąca życia.
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 Uwagi do stosowania

nie stosować leku na błony śluzowe lub uszkodzoną skórę

Zawartość:

Opakowanie leku Depulol zawiera 20 g żelu.

Sposób przechowywania: poniżej 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: HASCO-LEK

Pozwolenie: MZIOS 7891

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

Należy zachować szczególną ostrożność u osób ze skłonnością do astmy. Nie należy stosować w obrębie twarzy, zwłaszcza nosa, ze
względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli.

Nie należy stosować na dużą powierzchnię ciała. Nie należy stosować na uszkodzoną powierzchnię skóry (otwarte rany), oparzenia,
błony śluzowe.Leku nie powinny stosować osoby ze skłonnością do alergii, w szczególności osoby, u których wystąpiła nadwrażliwość
na kwasy aromatyczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy) lub produkty zawierające tego rodzaju związki (np. propolis). Należy
skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.Stosowanie leku Depulol u
dzieci

Lek może być stosowany u dzieci od 6. miesiąca życia.Ciąża

Brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży, dlatego nie zaleca się stosowania.Karmienie
piersią

Brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w okresie karmienia piersią, dlatego nie zaleca się
stosowania.Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych.Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Depulol może powodować działania niepożądane. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry (rumień), objawów
uczulenia np. wysypki, zwłaszcza u dzieci, należy przerwać stosowanie leku. Jeśli objawy nie ustąpią, należy natychmiast zwrócić się do
lekarza. U niektórych osób w czasie stosowania leku Depulol mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia
innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
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