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Inhalol 10 g
 

Cena: 13,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 g

Postać Olejki

Producent PROFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Inhalol w postaci płynu do sporządzania inhalacji parowej jest produktem z mieszaniną olejków eterycznych, które mają podobne
działanie. Wyrób jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych, młodzieży oraz dzieci, które ukończyły 7. rok życia.

Na co jest Inhalol? Wskazaniem do stosowania leku jest wykonywanie pomocniczych inhalacji wziewnych w przypadku dolegliwości
górnych dróg oddechowych. Lek znajduje zastosowanie przy łagodzeniu kataru i problemach z odkrztuszaniem gęstej wydzieliny. 
Funkcją płynu do sporządzania inhalacji parowej Inhalol jest łagodzenie dokuczliwych objawów infekcji górnych dróg oddechowych. W
składzie produktu znajduje się olejek miętowy, sosnowy, tymiankowy i terpentynowy. Olejki eteryczne udrażniają drogi oddechowe i
ułatwiają oddychanie, poza tym mogą przynosić ulgę w dolegliwościach związanych ze stanem zapalnym zatok, czy też w dokuczliwym
kaszlu.

W opakowaniu znajduje się 10 g płynu do sporządzania inhalacji parowej Inhalol. W skład 1 g leku wchodzi 0,1 g olejku sosnowego, 0,1
g olejku tymiankowego, a także 0,2 g olejku miętowego oraz 0,6 g olejku terpentynowego. Przed zastosowaniem leku należy uważnie
przeczytać dołączoną do jego opakowania ulotkę. Jeśli lek Inhalol będzie stosowany do inhalacji u pacjentów dorosłych, młodzieży i
dzieci od 7. roku życia, należy wykorzystać kilka kropli produktu i dodać je do naczynia z gorącą wodą, a następnie wdychać pojawiające
się opary. Jednorazowo nie powinno się stosować więcej niż 5–10 kropli leku, a jego ostateczną ilość należy dostosować do wielkości
naczynia, w którym znajduje się gorąca woda. Inhalacja z wykorzystaniem leku Inhalol może być też prowadzona z wykorzystaniem
urządzeń inhalacyjnych, poza tym dopuszcza się dodawanie kilku kropel produktu do gorącej kąpieli.

Lek Inhalol może u niektórych pacjentów przyczyniać się do wystąpienia działań niepożądanych. To między innymi reakcje uczuleniowe
z objawami skórnymi, a także podrażnienie błon śluzowych. Skutki uboczne leku Inhalol mogą dotyczyć też nasilenia skurczu oskrzeli.
Jeśli u pacjenta wystąpią wspomniane objawy, należy odstawić lek i zasięgnąć porady lekarza. Jeśli natomiast pojawią się inne
niepokojące objawy, które mogłyby być efektem stosowania leku, również należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Inhalol ma również przeciwwskazania do stosowania, więc nie każdy pacjent powinien z niego korzystać, nawet jeśli ma ku temu
wskazania. Produkt nie powinien być stosowany przez pacjentów, którzy są uczuleni na jego składniki czynne lub pomocnicze. Leku nie
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należy też wykorzystywać do terapii dzieci, które nie ukończyły 7 lat. Przeciwwskazaniem jest także astma oraz krztusiec. Wyrób nie
powinien być stosowany również bezpośrednio na skórę, w tym szczególnie w okolicach twarzy, szyi czy nosa, gdyż może prowadzić do
skurczu oskrzeli. Nie są dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku w ciąży i w czasie karmienia piersią, dlatego
pacjentki spodziewające się dziecka i w okresie laktacji nie powinny korzystać z tego wyrobu. Należy poza tym unikać kontaktu leku
Inhalol z błonami śluzowymi, oczami oraz ustami.

Skład
Pini silvestris aetheroleum 0,1g/g
Thymi aetheroleum 0,1g/g
Menthae piperitae aetheroleum 0,2g/g
Terebinthinae aetheroleum a Pino pinastro 0,6g/g

Wskazania i działanie
Preparat stosuje się w nieżytach oskrzeli i górnych dróg oddechowych,a także do dezynfekcji i odświeżania powietrza.

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

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Do inhalacji: do szklanki gorącej wody dodać kilka kropli INHALOLU i głęboko wdychać powstające opary. Inhalację można prowadzić
także dodając preparat do gorącej kąpieli. Efekt dezynfekcji i odświeżania powietrza uzyskać można przez rozpylenie wody z dodatkiem
kilku kropli INHALOLU za pomocą urządzenia do nawilżania lub stosując rozpylacz.

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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