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Aromatol hot żel 40 g
 

Cena: 10,58 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 g

Postać Żele

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Aromatol Hot Żel w postaci żelu jest produktem o miejscowo rozgrzewającym działaniu, w składzie którego znaleźć można między
innymi olejki eteryczne eukaliptusowy i rozmarynowy, a także kamforę oraz balsam peruwiański. Lek może być stosowany zewnętrznie
na skórę przez pacjentów dorosłych oraz młodzież i dzieci w wieku powyżej 10 lat.

Na co jest Aromatol Hot Żel? Wskazaniem do stosowania leku są dolegliwości bólowe towarzyszące chorobom górnych dróg
oddechowych. Lek przeznaczony jest do nacierania klatki piersiowej oraz pleców, a dodatkowo działanie jego olejków eterycznych
sprzyja inhalacjom górnych dróg oddechowych, ułatwiając oddychanie. Lek Aromatol Hot Żel może być stosowany pomocniczo przy
zapaleniu oskrzeli, poza tym bywa pomocny w przypadku kataru, przeziębienia oraz różnego typu schorzeń reumatycznych.

W opakowaniu znajduje się 40 g żelu Aromatol Hot Żel. W skład 100 g żelu wchodzi 5 g olejku eukaliptusowego, 5 g olejku
rozmarynowego, a także 6 g balsamu peruwiańskiego oraz 10 g kamfory racemicznej. Skład żelu Aromatol Hot uzupełniają substancje
pomocnicze. Przed skorzystaniem z żelu rozgrzewającego Aromatol Hot Żel należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i
postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami, chyba że lekarz zaleci inaczej. Produkt przeznaczony jest do stosowania
zewnętrznego na nieuszkodzoną skórę. Zalecane dawkowanie Aromatol Hot Żel to aplikacja niewielkiej ilości żelu na górne partie
pleców oraz klatki piersiowej. Aromatol Hot Żel powinien być delikatnie wcierany w skórę, aż całkowicie się wchłonie. Lek nie powinien
być stosowany jednorazowo dłużej niż przez 7 dni.

W czasie stosowania leku Aromatol Hot Żel mogą wystąpić działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdej osoby, która z
produktu korzysta. Jeśli pacjent zauważy u siebie objawy nadwrażliwości na lek, powinien natychmiast przerwać jego stosowanie, a
jeżeli objawy te nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Możliwe objawy nadwrażliwości to między innymi pieczenie, świąd oraz
silny rumień. Nie jest wykluczone również, że u pacjentów wystąpią inne skutki uboczne leku, także te niewymienione w ulotce. W
przypadku ich zaobserwowania należy skonsultować się z lekarzem.

Aromatol Hot Żel jest lekiem, który ma też przeciwwskazania. Nie należy z niego korzystać przy nadwrażliwości na balsam peruwiański
bądź jakikolwiek inny składnik żelu. Produkt nie powinien być używany u dzieci w wieku poniżej 10 lat. Z ostrożnością do stosowania
leku powinny podejść osoby ze skłonnością do astmy, poza tym produkt nie powinien być aplikowany w obrębie twarzy, w tym

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/aromatol-hot-zel-40-g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

szczególnie w obrębie nosa. Leku Aromatol Hot Żel nie należy nakładać na dużą powierzchnię ciała i nie powinien być aplikowany na
rany otwarte, błony śluzowe oraz na oparzenia. Brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Aromatol Hot Żel w
ciąży i w okresie laktacji, dlatego kobiety spodziewające się dziecka i karmiące piersią nie powinny korzystać z leku.

Skład
100 g żelu zawiera:

Olejek eukaliptusowy 5,0 g
Olejek rozmarynowy 5,0 g
Balsam peruwiański 6,0 g
Kamfora racemiczna 10,0 g

Wskazania i działanie

Produkt działa miejscowo rozgrzewająco, stosowany jest do nacierania klatki piersiowej i pleców w bólach towarzyszących
schorzeniom górnych dróg oddechowych, ułatwia również oddychanie poprzez działanie olejków eterycznych (inhalacje).
Pomocniczo w zapaleniu oskrzeli, przeziębieniu, katarze, a także w schorzeniach reumatycznych.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować produktu w przypadku nadwrażliwości na balsam peruwiański lub którykolwiek z pozostałych składników oraz u
dzieci poniżej 10 roku życia.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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