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Depulol żel 20 g
 

Cena: 12,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 g

Postać Żele

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Depulol w postaci żelu to produkt na bazie olejków eterycznych, który może być stosowany już u dzieci po ukończeniu 6. miesiąca
życia (u dzieci 6–30 miesięcy po wcześniejszej konsultacji z lekarzem). Na co jest Depulol? Wskazaniem do stosowania leku są
dolegliwości związane z przeziębieniem, którym towarzyszą problemy z odkrztuszaniem i kaszel. Działanie Depulol związane jest z
zawartymi w żelu składnikami czynnymi, czyli olejkiem eukaliptusowym, olejkiem rozmarynowym oraz balsamem peruwiańskim.
Produkt przeznaczony jest do miejscowej aplikacji na skórę – stosuje się go w postaci nacierki górnej partii pleców, a u starszych
pacjentów również klatki piersiowej.

W opakowaniu znajduje się 20 g żelu Depulol. W skład 100 g żelu wchodzi 5,0 g olejku eukaliptusowego, 5,0 g olejku rozmarynowego
oraz 6,0 g balsamu peruwiańskiego. Lek Depulol należy stosować po uprzednim zapoznaniu się z dołączoną do niego ulotką i wyłącznie
w sposób tam opisany, chyba że lekarz zaleci inaczej. Zalecane dawkowanie Depulol u pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku
powyżej 30 miesięcy to aplikacja niewielkiej ilości żelu na skórę w częstotliwości 2 razy na dobę. Żel należy nakładać na górne partie
pleców i klatki piersiowej. Jeśli natomiast lek Depulol będzie stosowany u dzieci w wieku 6–30 miesięcy, należy wcześniej skonsultować
się z lekarzem. U dzieci w tej grupie wiekowej żel aplikować można na skórę również 2 razy dziennie, jednak miejscem aplikacji mogą
być wyłącznie górne partie pleców, które to następnie należy natychmiast zakryć odzieżą.

Po aplikacji maści Depulol należy dokładnie umyć ręce. Należy unikać kontaktu żelu z oczami, gdyż może to prowadzić do podrażnienia.
Wyrób nie powinien być aplikowany na skórę uszkodzoną, w tym na otwarte rany. Nie jest zalecana także jego aplikacja na błony
śluzowe, miejsca oparzeń czy w bliskich okolicach oczu. Jeśli mimo stosowania leku objawy pacjenta utrzymują się dłużej niż tydzień,
należy skontaktować się z lekarzem. Depulol jest lekiem, który u niektórych może wykazywać działania niepożądane, jednak nie
występują one u każdego. W przypadku pacjentów szczególnie wrażliwych mogą pojawić się skórne reakcje alergiczne oraz objawy
wysypki czy duszności.

Lek Depulol posiada również przeciwwskazania, więc nie powinien być stosowany przez wszystkich pacjentów. Nie powinno się go
podawać osobom, które są uczulone na składniki czynne lub pomocnicze żelu. Produktu nie zaleca się też pacjentom ze skłonnością do
alergii czy mającym w przeszłości reakcję alergiczną na kwasy aromatyczne i ich pochodne oraz produkty, w których skład one
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wchodzą. Poza tym lek nie powinien być stosowany u pacjentów, którzy w przeszłości mieli incydenty padaczkowe, a także u dzieci w
wieku poniżej 6 miesięcy (u dzieci w wieku 6–30 miesięcy może być używany tylko po konsultacji z lekarzem) oraz pacjentek w ciąży i
karmiących piersią. Jeśli żel Depulol miałby być stosowany przez pacjentów ze skłonnością do astmy, konieczne jest zachowanie
szczególnej ostrożności.

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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