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Olbas oil 10 ml
 

Cena: 17,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Olejki eteryczne

Producent LANES

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Olbas oil w postaci płynu do sporządzania inhalacji parowej to produkt stosowany pomocniczo przy objawach przeziębienia i
zapalenia zatok, takich jak katar i obrzęk śluzówki. Zawarte w Olbas oil olejki eteryczne mogą być stosowane przy inhalacjach parowych i
swobodnych, a dodatkowo zewnętrznie, wówczas działają chłodząco i przeciwbólowo. Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych, a
także dla młodzieży i dzieci w wieku od 3 lat (jednak u dzieci w wieku poniżej 7 lat należy go stosować jedynie do inhalacji swobodnych).

Na co jest Olbas oil? Wskazaniem do stosowania leku jest obrzęk błony śluzowej nosa, zalegająca w nosie wydzielina i inne dokuczliwe
objawy towarzyszące przeziębieniu lub zapaleniu zatok. Składnikami czynnymi leku są: olejek kajeputowy, olejek goździkowy, olejek
eukaliptusowy, olejek jałowcowy, olejek miętowy, salicylan metylu, a oprócz tego mentol. Działanie zawartych w leku olejków
eterycznych polega na upłynnianiu zalegającego kataru, a także na redukcji obrzęku śluzówki nosa, co przyczynia się do łatwiejszego
oddychania. Produkt można stosować przy inhalacji parowej, ale sprawdzi się również do inhalacji swobodnych, gdyż jego składniki
czynne to olejki lotne parujące już w pokojowej temperaturze. Wskazaniem do stosowania Olbas oil są również bóle reumatyczne i
mięśniowe – produkt może być wówczas aplikowany bezpośrednio na skórę osób dorosłych, a wtedy wykazywać będzie działanie
chłodzące i lekko przeciwbólowe.

W opakowaniu znajduje się 10 ml płynu do sporządzania inhalacji parowej. W 100 g produktu znajduje się 18,5 g olejku kajeputowego,
0,1 g olejku goździkowego, 35,45 g olejku eukaliptusowego, 2,7 g olejku jałowcowego, 35,45 g olejku miętowego, 3,7 g salicylanu metylu
oraz 4,1 g mentolu.

Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w jego ulotce, chyba że lekarz zaleci inaczej. W przypadku inhalacji dla osób
dorosłych i dzieci powyżej 7 lat zaleca się nakropienie 2-3 kropli leku na chusteczkę do nosa lub wierzch dłoni i wdychanie ulatniających
się oparów. Aby wzmocnić efekt parowania, można dodać kilka kropli Olbas oil do pojemnika (kubka) z ciepłą (ale nie gorącą) wodą. W
przypadku dzieci w wieku 3-7 lat zaleca się nakropienie 2-3 kropli leku na chusteczkę do nosa i podanie dziecku do wąchania z niewielkiej
odległości. Jeśli trzeba lek zastosować u śpiącego dziecka, można skropić również 2-3 kroplami fragment poszewki kołdry lub tkaniny,
którą należy potem umieścić blisko dziecka. Jeśli Olbas oil ma być stosowany zewnętrznie przez dorosłych, należy wcierać niewielką
jego ilość w obolałe miejsca skóry w częstotliwości do 3 razy dziennie. Produkt nie barwi i nie pozostawia po sobie tłustych plam.
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Olbas oil, jak każdy inny lek, może u niektórych osób wykazywać działania niepożądane. Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie jakiekolwiek 
skutki uboczne Olbas oil, powinien skonsultować się z lekarzem. Olbas oil posiada także przeciwwskazania do stosowania. Nie jest
przeznaczony dla osób z nadwrażliwością na jego składniki czynne lub pomocnicze. Nie powinien być stosowany u dzieci w wieku
poniżej 3 lat, a u dzieci w wieku poniżej 7 lat może być stosowany jedynie jako inhalacje swobodne. Produkt nie może być używany w
okolicy dziecięcej twarzy i nie powinien być stosowany zewnętrznie u dzieci i młodzieży. Lek nie jest przeznaczony do doustnego
stosowania czy też stosowania na uszkodzoną skórę. Nie powinien być również wykorzystywany u osób z alergiami układu
oddechowego i astmą bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa lek nie
powinien być ponadto używany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Każdorazowo po zastosowaniu produktu należy szczelnie zakręcić jego buteleczkę, gdyż jego składniki są lotne. Lek Olbas oil powinien
być przechowywany w taki sposób, aby nie miały do niego dostępu dzieci. Optymalną temperaturą przechowywania produktu jest
temperatura pokojowa, czyli nieprzekraczająca 25°C. Produkt nie powinien być stosowany, jeśli upłynie termin ważności podany na jego
opakowaniu.

Skład
Substancje czynne: olejek kajeputowy (Cajeputi oleum), olejek goździkowy (Caryophylli floris aetheroleum), olejek eukaliptusowy
(Eucalypti aetheroleum), olejek jałowcowy (Iuniperi aetheroleum), olejek miętowy (Menthae arvensis aetheroleum), salicylan metylu
(Methylis salicylas), mentol (Levomentholum).

Olejek kajeputowy (Cajeputi oleum) to produkt naturalnego pochodzenia, wykazujący właściwości antyseptyczne i przeciwgrzybicze.
Składnik nie tylko ułatwia oddychanie, ale także poprawia krążenie, a także uśmierza ból mięśni i stawów. Olejek goździkowy (Caryophylli
floris aetheroleum) jest produktem o właściwościach przeciwbólowych, a dodatkowo wspiera działanie głównych składników
antybakteryjnych - olejku eukaliptusowego (Eucalypti aetheroleum) oraz olejku miętowego (Menthae arvensis aetheroleum). W produkcie
leczniczym znajduje się również olejek jałowcowy (Iuniperi aetheroleum), który przy aplikacji zewnętrznej odpowiada dodatkowo za
rozgrzanie skóry.

Olbas Oil jest produktem leczniczym przeznaczonym do sporządzania inhalacji parowej, a także do zewnętrznego stosowania na skórę.
Dzięki zastosowaniu skoncentrowanej mieszanki olejków eterycznych o właściwościach przeciwbólowych, przeciwbakteryjnych i
antywirusowych, preparat pomaga niwelować następujące objawy:

● kaszel,
● katar,
● zapalenie zatok,
● infekcje nosa
● bóle reumatyczne,
● bóle mięśniowe (zewnętrzne).

Działanie Olbas Oil opiera się na nawilżaniu błon śluzowych oraz zabezpieczaniu przed rozwojem bakterii i wirusów w obszarze górnych
dróg oddechowych. Mieszanka składników naturalnego pochodzenia dodatkowo uśmierza ból, a także uspokaja, pośrednio ułatwiając
zasypianie osobie chorej. Dodatkowym działaniem olejku jest rozgrzewanie skóry w przypadku nakładania zewnętrznego.

Wskazania i działanie
Olbas Oil zawiera różne olejki eteryczne, które działają wspomagająco w upłynnieniu wydzieliny, zmniejszają obrzęk błony śluzowej nosa,
ułatwiają oddychanie w podaniu inhalacyjnym. W podaniu zewnętrznym na skórę, Olbas działa łagodnie przeciwbólowo, chłodząco,
łagodzi bóle mięśniowe
i reumatyczne.
Olbas Oil w zależności od drogi podania wskazany jest w:

katarze, towarzyszącemu przeziębieniom oraz wspomagająco w chorobach zatok przynosowych (inhalacje parowe, inhalacje
swobodne),
bólu reumatycznym i mięśniowym (zewnętrznie).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania do inhalacji parowej.
Olbas Oil nie pozostawia tłustych plam, nie barwi.
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Inhalacje:

Dzieci powyżej 7 lat, młodzież i dorośli: skropić 2 – 3 kroplami chusteczkę do nosa lub wierzch dłoni i wdychać ulatniające się
opary. Efekt parowania można wzmocnić dodając kilka kropli olejku do kubka z ciepłą (nie gorącą) wodą.
Dzieci od 3 do 7 lat: skropić 2 –3 kroplami chusteczkę do nosa, podać do wdychania z niewielkiej odległości. W celu
zastosowania podczas snu skropić fragment tkaniny 2 - 3 kroplami olejku i umieścić w pobliżu dziecka lub skropić 2-3 kroplami
olejku poszewkę kołdry.

Zewnętrznie:

Dorośli: w bólach reumatycznych i mięśniowych wcierać niewielką ilość olejku w bolące miejsca do 3 razy dziennie

Przeciwwskazania

Lek przeznaczony jest do inhalacji dla dzieci od 3 roku życia.
Olbas Oil zewnętrznie może być stosowany jedynie przez osoby dorosłe.
Nie stosować w postaci inhalacji z parą u dzieci poniżej 7 lat Nie należy aplikować preparatu w okolicy twarzy dzieci.
Jeśli podczas stosowania Olbas Oil wystąpi duszność, gorączka lub ropna wydzielina, należy skontaktować się z lekarzem.
Nie stosować doustnie. Olejek kajeputowy, składnik Olbas Oil, zawiera metyloeugenol. Badania przy doustnym przyjmowaniu
olejku kajeputowego wskazują, że metabolity metyloeugenolu mogą działać mutagennie.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

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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