Betegtájékoztató
Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múló 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.

Tebamol® Teafaolaj
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, amelynek hatását szakirodalmi adatok igazolják.

langyos vízben elkeverni, az oldatot steril vattapamattal vagy gézzel az érintett bőrfelületre felvinni.

Mi a hatóanyaga?
Teafaolaj (Melaleucae aetheroleum).

Milyen nem kívánt hatást válthat ki a
Tebamol® Teafaolaj?
Az illóolaj hígítás nélküli alkalmazása során
nagyon ritkán, allergiás bőrgyulladás előfordulhat.
Amennyiben bármilyen nem várt hatást észlel,
hagyja abba a kezelést.

Mikor alkalmazhatja Ön a készítményt?
Fertőtlenítő és sebgyógyulást elősegítő hatása
révén alkalmazható bőrfertőzések, száj- és fogínygyulladás, vágott és horzsolt sebek, valamint
akne külsőleges kezelésére.
Mikor nem szabad alkalmazni a készítményt?
A teafaolajjal szembeni egyéni túlérzékenység
(allergia) esetén ne alkalmazza. Csecsemőknél,
kisgyermekeknél az arcon, különösen az orr környékén!
Alkalmazható-e a készítmény gyermekeknél
is?
Elegendő ismeretanyag hiányában 12 évesnél fiatalabb gyermekeknél használata nem javasolt.
Alkalmazható-e a készítmény más gyógyszerekkel?
Más gyógyszerekkel együtt történő alkalmazása
során kölcsönhatás ez idáig nem ismert.
Mit kell megfontolni várandósság és szoptatás ideje alatt?
Mivel e készítmény várandós és szoptatós anyák
esetében történő alkalmazására vonatkozóan nem
áll rendelkezésre elegendő tudományos ismeretanyag, így ezen élethelyzetekben használata nem
javasolt.
Hogyan és mikor kell a Tebamol® Teafaolajat
alkalmazni?
Száj- és fogínygyulladás esetén: 5-10 cseppet 1
pohár (kb. 1 dl) vízzel elkeverni, naponta többször gargalizálni ill. öblögetni. Bőrproblémák esetén: naponta 10-15 cseppet fél pohár (kb. 1/2 dl)

Mire kell még ügyelnie a készítmény alkalmazása során?
A készítmény kizárólag hígítva alkalmazható!
Szembe és annak környékére ne kerüljön! Ne
alkalmazzon párakötést!
Gyermekektől elzárva tartandó!
Mennyi ideig alkalmazható?
Amennyiben panaszai 5 napos kezelés után sem
javulnak, hagyja abba a készítmény alkalmazását,
és kérjen tanácsot kezelőorvosától.
Hogyan kell tárolni a készítményt?
Legfeljebb 25 ºC-on tartandó.
Mennyi ideig tartható el a Tebamol®
Teafaolaj?
Gyártástól számított 3 évig, felbontás után 3
hónapig.
Csomagolási egység: 10ml/20ml
Nyilvántartási szám: OGYI-824/2001
Forgalomba hozatali engedély jogosultja: Penta
Pharma Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Zsák u. 3.
Gyártó: BIO-DIÄT-BERLIN GmbH, Selerweg 43-45,
D-12169 Berlin
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