LÉGZÉSKÖNNYÍTŐ MELLKENŐCS GYERMEKEKNEK
Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az
alábbi betegtájékoztatót!
E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, légúti panaszokat kezelhet orvosi
felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a készítmény
körültekintő, előírásszerű alkalmazása.
Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is
szüksége lehet!
A mellkenőcs gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását
szakirodalmi adatok igazolják.
A készítmény összetevőinek fontosabb jellemzői:
Az összetevők flavonoid-, karotinoid- és illóolaj-komponensei enyhe gyulladáscsökkentő,
baktérium- és gombaölő hatásúak. Az illóolajok oldják a hörgők görcsét, elősegítik a váladék
kiürülését a hörgőkből.
Mi a Légzéskönnyítő mellkenőcs gyermekeknek hatóanyaga?
1 g kenőcsben: 50,0 mg körömvirág- és kamillavirágzat- (Calendula officinalis L., flos et
Matricaria recutita L., flos) kivonat (kivonószer: trigliceridek - 96%-os etanol), 10,0 mg
eukaliptuszolaj (Eucalypti aetheroleum), 10,0 mg malabár-olajfű illóolaj (Cymbopogoni
aetheroleum), 5,0 mg kakukkfűolaj (Thymi aetheroleum), 5,0 mg ánizsolaj (Anisi
aetheroleum).
Mit tartalmaz még a Légzéskönnyítő mellkenőcs gyermekeknek?
A kenőcs segédanyagai: fehér vazelin, Liquapar olaj (parahidroxibenzoát-észtereket
tartalmaz).
Mikor alkalmazható a Légzéskönnyítő mellkenőcs?
A mellkenőcs használata meghűlés, felső légúti fertőzések és hurutok, valamint köhögés és
hörghurut kiegészítő kezelésére ajánlott. Köptető és görcsoldó hatása révén krónikus
hörghurut esetén is alkalmazható.
Mikor nem szabad alkalmazni a Légzéskönnyítő mellkenőcsöt?
A készítmény nem alkalmazható hörgi asztma és szamárköhögés, valamint a készítmény
bármely komponensével szembeni egyéni túlérzékenység (allergia) esetén.
Mit kell tudnia az alkalmazás megkezdése előtt?
Amennyiben bizonytalan a készítmény alkalmazhatóságát illetően, úgy használat előtt
borsónyi kenőccsel végezzen bőrpróbát!
Lehet-e a Légzéskönnyítő mellkenőcsöt más gyógyszerekkel együtt alkalmazni?
Más mellkenőccsel egyidejűleg alkalmazni nem szabad, de egyéb gyógyszeres kezelés mellett
használható.
Hány éves kortól javasolt a Légzéskönnyítő mellkenőcs gyermekeknek alkalmazása?
Alkalmazása 2 éves kortól javasolt.

Hogyan kell a Légzéskönnyítő mellkenőcsöt alkalmazni?
A mellkas felső részének középvonalát vékonyan kenjük be a kenőccsel, majd gyengéden
masszírozzuk a bőrbe, és száraz gyapjú vagy lenvászon ruhával takarjuk be! A kenőccsel
naponta 2-3 alkalommal kezeljük a gyermeket!
Milyen nem kívánt hatást válthat ki a Légzéskönnyítő mellkenőcs gyermekeknek?
Fészkesvirágzatúakkal, illóolaj-komponensekkel és parahidroxibenzoát észterek-kel szembeni
egyéni túlérzékenység (allergia) esetén allergiás bőrreakciók léphetnek fel, valamint a hörgők
görcse felerősödhet.
Ha Ön olyan mellékhatást észlel a gyermeken, ami nem múlik el, hagyja abba a kenőcs
alkalmazását!
Mire ügyeljen a Légzéskönnyítő mellkenőcs gyermekeknek alkalmazása során?
Ügyeljen arra, hogy a kenőcs szembe, szem környékére, illetve nyálkahártyára (különösen
orr- vagy szájnyálkahártya) ne kerüljön! Ha szembe vagy nyálkahártyára kerül, azonnal le kell
mosni hideg vízzel! Ha a gyermek mellkasán a bőr gyulladt vagy sérült, ne használja a
készítményt!
Mennyi ideig alkalmazható a Légzéskönnyítő mellkenőcs gyermekeknek?
Kúraszerű alkalmazása legfeljebb 6-7 napig javasolt. Amennyiben a gyermek állapota egy
heti kezelés után sem javul, keresse fel gyermekorvosát!
Hogyan kell tárolni a Légzéskönnyítő mellkenőcsöt?
Legfeljebb 25 °C-on, fénytől védve.
Gyermekektől elzárva tartandó!
Mennyi ideig használható fel a Légzéskönnyítő mellkenőcs gyermekeknek?
A kenőcsöt csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.
Csomagolási egység: 20 g, 70 g / tubus
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