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Inhalol (0,1 g + 0,1 g + 0,2 g + 0,6 g/ g), krople do inhalacji, 10
g
 

Cena: 12,79 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 g

Postać płyn do sporządzania inhalacji parowej

Producent PRZED.PROD.FARMAC.-KOSMET.PROFARM
SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Produkt złożony

Opis produktu
 

Opis
Inhalol, preparat będący mieszaniną olejków eterycznych o zbliżonym działaniu farmakologicznym, stosowany pomocniczo w postaci
inhalacji wziewnej, w celu łagodzenia dolegliwości górnych dróg oddechowych takich jak katar i trudności w odkrztuszaniu gęstej
wydzieliny.

Wskazania
Przeziębienia, katar, zapalenie oskrzeli, bóle gardła, chrypka, kaszel, zaflegmienie, złe samopoczucie, migreny, stany wyczerpania.

Działanie
Łagodzenie dolegliwości górnych dróg oddechowych.

Dawkowanie

Inhalacja dla dzieci powyżej 7 roku życia i dorosłych: do naczynia z gorącą wodą, kąpieli lub specjalnych urządzeń inhalacyjnych
dodać kilka kropli preparatu i wdychać powstające opary.
Jednorazowo stosować 5 - 10 kropli w zależności od pojemności naczynia z gorącą wodą.

Skład
Substancje czynne: Pini silvestris aetheroleum (olejek sosnowy) 0,1g/g, Thymi aetheroleum (olejek tymiankowy) 0,1g/g, Menthae
piperitae aetheroleum (olejek miętowy) 0,2g/gm, Terebinthinae aetheroleum a Pino pinastro (olejek terpentynowy) 0,6g/g

Przeciwwskazania

Uczulenie na którykolwiek ze składników leku.
Chorzy na astmę, krztusiec.
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Dzieci do 7 roku życia.
Nie należy stosować bezpośrednio na skórę zwłaszcza w obrębie szyi, twarzy i nosa ze względu na możliwość wystąpienia
skurczu oskrzeli.
Należy unikać kontaktu płynu z błonami śluzowymi oczu, ust i nosa. W razie kontaktu z błonami śluzowymi zmyć preparat ciepłą
wodą.
Ciąża i okres karmienia piersią.

Działania niepożądane
W trakcie stosowania preparatu mogą wystąpić reakcje uczuleniowe skóry, podrażnienia błon śluzowych, nasilenie skurczu oskrzeli.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C.
W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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