NATURLAND ORRKENŐCS
Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az
alábbi betegtájékoztatót!
E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, légúti megbetegedéseket 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:
A kenőcs gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását szakirodalmi adatok igazolják.
A Naturland Orrkenőcs hatásáért felelős összetevők fontosabb jellemzői:
 A körömvirág- és kamillavirágzat-kivonat flavonoid-, karotin- és illóolaj-komponensei
enyhe gyulladáscsökkentő, baktérium- és gombaölő hatásúak, valamint elősegítik a
hámképződést, amihez az A- és E- vitamin is hozzájárul.
 Az eukaliptuszolaj és a malabár-olajfű illóolaja mérsékli a gyulladást.
 A borsosmentaolaj hűsítő érzetet kelt a bőrön és enyhe helyi érzéstelenítő hatású.
 A kakukkfűolaj a baktériumok és a gombák fejlődését gátolja, belélegezve a hörgők
görcsét oldja.
 Az ánizsolaj belélegezve köptető hatású, mivel elősegíti a váladék kiürülését a hörgőkből.
 A levendulaolaj nyugtató hatású.
Mi a Naturland Orrkenőcs hatóanyaga?
10 g kenőcsben: 0,5 g körömvirág- és kamillavirágzat- (Calendula officinalis L., flos et
Matricaria recutita L., flos) kivonat [kivonószer: trigliceridek - 96%-os etanol], 0,09 g
eukaliptuszolaj (Eucalypti aetheroleum), 0,08 g borsosmentaolaj (Menthae piperitae
aetheroleum), 0,06 g kakukkfűolaj (Thymi aetheroleum), 0,06 g levendulaolaj (Lavandulae
aetheroleum), 0,04 g ánizsolaj (Anisi aetheroleum), 0,03 g malabár-olajfű illóolaj
(Cymbopogoni aetheroleum).
Mit tartalmaz még a Naturland Orrkenőcs?
A készítmény hatásfokozói: A-vitamin-palmitát, alfa-tokoferil-acetát.
A készítmény segédanyagai: fehér vazelin, Cetiol SB 45 (shea vaj), hidrofób kolloid
szilícium-dioxid, LiquaPar olaj (parahidroxibenzoát-észtereket tartalmaz), napraforgóolaj.
Mikor alkalmazható a Naturland Orrkenőcs?
Az orrkenőcs használata meghűlés, különböző légúti fertőzések és hurutok, valamint az
ezekhez társuló köhögés esetén ajánlott. A készítmény tisztítja és fertőtleníti az orrjáratokat, a
gyulladt bőrt nyugtatja. Váladékoldó hatása révén az akut és krónikus hörghurut kezelésére is
alkalmas.
Mikor nem szabad alkalmazni a Naturland Orrkenőcsöt?
A készítmény bármely komponense iránti túlérzékenység (allergia) esetén nem szabad
alkalmazni a kenőcsöt.

Mit kell tudnia az alkalmazás megkezdése előtt?
Tudnia kell, hogy nincs-e a készítmény bármely alkotórésze iránt túlérzékenysége (allergiája).
Ne alkalmazza a készítményt, ha Önnek hörgi asztmája vagy szamárköhögése van!
Lehet-e a Naturland Orrkenőcsöt más gyógyszerekkel együtt alkalmazni?
Más orrkenőccsel egyidejűleg alkalmazni nem szabad, de egyéb gyógyszeres kezelés mellett
használható.
Mit kell megfontolni várandósság és szoptatás idején?
A kenőcs hatóanyagai a bőrön keresztül jól felszívódnak, ezért ha Ön várandós vagy szoptat,
alkalmazása előtt kérje ki orvosa véleményét!
Alkalmazhatják-e a Naturland Orrkenőcsöt gyermekek is?
3 éves kor alatt nem alkalmazható. 3 éves életkor felett a gyermek kezelőorvosa javaslatára
használható.
Hogyan kell a Naturland Orrkenőcsöt alkalmazni?
Kenje be vékonyan az orrszárnyak külső bőrfelületét felnőtteknél lencsényi mennyiségű
kenőccsel, 3 éven felüli gyermekeknél rizsszemnyi mennyiségű kenőccsel naponta 3-szor,
szükség esetén többször, de legfeljebb 5-ször.
Milyen nem kívánt hatást válthat ki a Naturland Orrkenőcs?
Illóolaj-összetevőkre (pl.: mentol, cineol, stb.), parahidroxibenzoát-észterekre túlérzékeny
egyéneken allergiás bőrreakciók léphetnek fel. Ritkán, túlérzékeny egyéneknél a hörgők
görcsét fokozhatja. Ritkán hányinger, hányás, hasmenés előfordulhat.
Ha Ön bármilyen mellékhatást tapasztal, ami nem múlik el, hagyja abba a kenőcs
alkalmazását és forduljon kezelőorvosához!
Mire ügyeljen a Naturland Orrkenőcs alkalmazása során?
Vigyázzon arra, hogy a kenőcs szembe, illetve a szem környékére, nyílt sebre ne kerüljön!
Tájékoztassa kezelőorvosát a kenőcs alkalmazásáról!
Mennyi ideig alkalmazható a Naturland Orrkenőcs?
Kúraszerű alkalmazása legfeljebb 2 hétig javasolt.
Hogyan kell tárolni a Naturland Orrkenőcsöt?
Legfeljebb 25 °C-on, fénytől védve.
Gyermekektől elzárva tartandó!
Mennyi ideig használható fel a Naturland Orrkenőcs?
A terméket csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.
Csomagolási egység: 10 g / tubus
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