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Inhalol płyn do inhalacji parowej katar zatoki
 

cena: 11,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 10 gram

Postać olejek

Producent INNE

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie zatoki

Opis produktu
 

Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim
okresie stosowania i doświadczeniu.

Substancja czynna: złożone

Skład

Pini sylvestris aetheroleum 10,0 g

Thymi aetheroleum 10,0 g

Menthae piperithae aetheroleum 20,0 g

Terbinthinae aetheroleum a Pino pinastro 60,0 g

Dawkowanie

Do celów inhalacyjnych dla dzieci powyżej 7 roku życia i dorosłych: do naczynia z gorącą wodą dodać kilka kropli preparatu i wdychać
powstające opary. Inhalację można prowadzić dodając kilka kropli do gorącej kąpieli, lub za pomocą specjalnych urządzeń
inhalacyjnych.

Przeciwwskazania

Preparatu nie należy stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników, a także u chorych na astmę, krztusiec i u dzieci do 7
roku życia.

Zawartość:
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Butelka ze szkła barwnego z dozownikiem polietylenowym i zakrętką polietylenową, ilość preparatu w opakowaniu 10g. Butelka jest
zaopatrzona w zatyczkę umożliwiającą dozowanie w postaci kropli.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PROFARM

Pozwolenie: MZ R/0734

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

Należy unikać kontaktu leku z błonami śluzowymi oczu, ust i nosa, w razie potrzeby zmyć preparat wodą. Nie zaleca się stosowania
bezpośrednio na skórę w obrębie szyi, twarzy i nosa ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli.

Ciąża i laktacja

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży i w okresie karmienia
piersią.

Prowadzenie pojazdów

Nie wpływa.

Przedawkowanie

Brak danych na temat przedawkowania leku. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek niepokojących objawów należy zaprzestać
stosowania leku i zasięgnąć porady lekarza.

Zgłaszanie podejrzanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzanych działań niepożądanych. Umożliwia to
nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu
medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Interakcje z innymi lekami

Dotychczas nie stwierdzono.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić reakcje uczuleniowe skóry, podrażnienia błon śluzowych, nasilenie skurczu oskrzeli. W przypadku wystąpienia
powyższych objawów należy zaprzestać stosowania preparatu.
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