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Amol, płyn, 150 ml
 

Cena: 16,98 zł

Opis słownikowy

Marka Amol

Postać płyn

Producent Takeda Pharma

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Mentol

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Amol, płyn, 150 ml

Amol jest produktem leczniczym w postaci płynu, zawierający tradycyjnie stosowane olejki eteryczne.

Skład Amol, płyn, 150 ml

Substancjami czynnymi s? olejki eteryczne i mentol.

1 g leku zawiera substancje czynne:

Mentholum mentol 17,23 mg

Citronellae aetheroleum olejek cytronelowy  1,00 mg

Caryophylli floris aetheroleum olejek go?dzikowy  1,00 mg

Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum olejek cynamonowy  2,40 mg

Limonis aetheroleum olejek cytrynowy  5,70 mg

Menthae piperitae aetheroleum olejek mi?ty pieprzowej  2,40 mg
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Lavandulae aetheroleum olejek lawendowy  2,40 mg

Substancje pomocnicze: etanol 96%, woda.

Działanie Amol, płyn, 150 ml

Działanie leku wynika z działania poszczególnych substancji czynnych. Amol stosowany doustnie działa rozkurczowo. Zastosowany na
skórę działa rozgrzewająco. Skuteczność preparatu opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania Amol, płyn, 150 ml

Amol stosowany jest tradycyjnie w następujących wskazaniach:

zewnętrznie:

w celu poprawy złego samopoczucia np. w przebiegu przeziębienia, w bólach głowy, bólach mięśniowych,
w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów.
wewnętrznie:

w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych) np. wzdęcia i niestrawność.

Dawkowanie Amol, płyn, 150 ml

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia:

Zewnętrznie do nacierań w celu poprawy złego samopoczucia:
Nacierać niewielką ilością leku w formie nierozcieńczonej kilka razy dziennie.

Zewnętrznie w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów:
Miejsce po ukąszeniu przetrzeć wacikiem nasączonym lekiem w formie nierozcieńczonej.

Doustnie w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych):
Od 10 do 15 kropli leku z płynem lub z cukrem, należy przyjmować doraźnie w przypadku wystąpienia dolegliwości, do 3 razy dziennie.

Leku nie należy stosować pod opatrunkiem utrudniającym dostęp powietrza lub w postaci okładów.
Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania Amol, płyn, 150 ml

Kiedy nie stosować leku Amol:

w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu,
w astmie oskrzelowej i innych schorzeniach dróg oddechowych, którym towarzyszy silna nadwrażliwość dróg oddechowych,
Wewnętrznie:

niedrożność dróg żółciowych (np. w przebiegu kamicy żółciowej), zapalenie pęcherzyka żółciowego,
u osób z przewlekłymi chorobami wątroby, u osób uzależnionych od alkoholu.
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Zewnętrznie:

na uszkodzoną skórę np. przy oparzeniach, wypryskach i ranach otwartych, przy chorobach skóry przebiegających z wysypką,
na błony śluzowe oraz w okolicach oczu.

Informacje dodatkowe Amol, płyn, 150 ml

Leku nie należy stosować pod opatrunkiem utrudniającym dostęp powietrza lub w postaci okładów.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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