PROPOLISZ CSEPP
Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az
alábbi betegtájékoztatót!
E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe 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!
Tulajdonság, hatás:
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, hatását szakirodalmi adatok igazolják.
A propoliszkivonat főbb komponensei (flavonoidok, növényi savak, polifenolalkoholok,
ásványi sók) baktériumölő hatással rendelkeznek.
Mi a Propolisz csepp hatóanyaga?
1 g oldatban: 70 mg propoliszkivonat (Propolisz E50).
Mit tartalmaz még a Propolisz csepp?
A készítmény segédanyagai: propilénglikol, 96%-os etanol.
Mikor alkalmazható a Propolisz csepp?
Enyhe fertőzések következtében fellépő felső légúti megbetegedések megelőzésére, illetve
enyhítésére, húgyúti és gyomor-bélrendszerben fellépő gyulladások kiegészítő kezelésére,
valamint a szervezet védekezőképességének erősítésére alkalmazható.
Fogászatban jó hatású helyi kezelésre fogínygyulladás és szájnyálkahártya-gyulladás esetén.
Mikor nem szabad alkalmazni a Propolisz cseppet?
A készítmény nem alkalmazható propolisz és/vagy virágpor iránti túlérzékenység (allergia),
valamint gyomor- és nyombélfekély esetén.
Alkoholtartalma káros lehet májbetegség, alkoholizmus, epilepszia, agysérülés és más
központi idegrendszeri betegségek esetén, valamint várandósság és szoptatás ideje alatt,
illetve gyermekkorban.
Vese- és cukorbetegek csak a kezelőorvos tudtával szedhetik a készítményt.
Mit kell tudnia az alkalmazás megkezdése előtt?
Tudnia kell, hogy nincs-e az előzőekben felsorolt betegsége, túlérzékenysége!
Amennyiben propolisztartalmú készítményt még nem használt, úgy az alkalmazást
csökkentett adagban vagy kis felületen kezdje el! Ha az első alkalmazás során allergiás
tüneteket észlel, ne alkalmazza a készítményt!
A készítmény 85 térfogat % alkoholt tartalmaz, amely adagonként (20 csepp) 0,57 g
alkoholnak felel meg.
Alkalmazhatják-e gyermekek is a Propolisz cseppet?
Magas alkoholtartalma miatt gyermekeknek 14 éves kor alatt alkalmazása nem ajánlott.

Lehet-e a Propolisz cseppet más gyógyszerekkel együtt alkalmazni?
A készítmény 85 térfogat % alkoholt tartalmaz, ezért nem ajánlott azon gyógyszerekkel való
együttes alkalmazása, amelyeknél az alkohol fogyasztása tiltott.
Várandósság vagy szoptatás ideje alatt alkalmazható-e a Propolisz csepp?
Ezen élethelyzetekben való alkalmazhatóságáról nem áll rendelkezésre megfelelő adat, ezért
használata nem ajánlott.
Hogyan kell a Propolisz cseppet alkalmazni?
Naponta 3 x 20 cseppet cukorra vagy kenyérre cseppentve ajánlott bevenni.
A szájüregben, helyi kezelésnél ecsetelés alkalmazható, egyéb esetben szájvízhez, vagy fél
pohár kamillateához 5-10 cseppet adva öblögetés végezhető naponta többször.
Milyen nem kívánt hatást válthat ki a Propolisz csepp?
Túlérzékeny egyéneknél a készítmény allergiás tüneteket válthat ki; a szájnyálkahártya
vörösödése, duzzanata, ödéma léphet fel.
Az alkalmazás megkezdésekor átmenetileg enyhe gyomorpanaszok (gyomorégés,
teltségérzés) jelentkezhetnek, amelyek néhány napos csökkentett adagolás után általában
megszűnnek. Ha az első alkalmazás során allergiás tünetek jelentkeznek, vagy a kezdeti
gyomorpanaszok nem szűnnek meg, a készítmény alkalmazását abba kell hagyni!
Mire kell ügyelnie a Propolisz csepp alkalmazása során?
A készítmény szembe, nyílt, vérző felületre ne kerüljön!
Mennyi ideig alkalmazható a Propolisz csepp?
Felső légúti panaszok, egyéb enyhe fertőzések és gyulladások kezelésére önállóan 4-5 napig
alkalmazható. A tünetek rosszabbodása esetén orvoshoz kell fordulni!
Megelőzés céljából 2 hétig javasolt a csepp használata.
Hogyan kell tárolni a Propolisz cseppet?
Legfeljebb 25 °C-on. Felbontás után 6 hónapig használható fel.
Gyermekektől elzárva tartandó!
Mennyi ideig használható fel a Propolisz csepp?
A készítményt csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.
Nyilvántartási szám: OGYI-942/2005
Csomagolási egység: 30 ml / üveg
Forgalomba hozatali engedély jogosultja:
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