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Olbas oil 28 ml
 

Cena: 31,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 28 ml

Postać Olejki eteryczne

Producent LANES

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład
Substancjami czynnymi są: 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).

100 g produktu zawiera:

olejek kajeputowy 18,5 g
olejek goździkowy 0,1 g
olejek eukaliptusowy 35,45 g
olejek jałowcowy 2,7 g
olejek miętowy 35,45 g
salicylan metylu 3,7 g
mentol 4,1 g

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).
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Przeciwwskazania
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.

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

Dawkowanie

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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