PROPOLISOL
Propolis extractum. 3,0 g
Sprej na kůži
Čtěte pozorně celý návod. Obsahuje informace důležité pro uživatele.
• tento návod je nutno uchovat, abychom jej mohli přečíst opakovaně v případě potřeby
• pro dodatečné informace nebo rady se obraťte na lékaře nebo farmaceuta
• pokud se po aplikaci preparátu zhoršil nebo nezlepšil stav ošetřovaných poranění,
obraťte se na lékaře
100 gramů přípravku obsahuje:
Aktivní látka: Propolis extractum 3,0 g
Pomocná látka: ethanol 760 g/l (obsah ethanolu: 93 %)
Obsah Propolisu extractum v 1 ml je 25 mg
Zodpovědná právnická osoba: APIPOL-FARMA Sp. z o.o. 32-400 Myślenice,
ul. H. Cegielskiego 2, PL

Obsah přibalového informačního materiálu (letáku):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Co je PROPOLISOL sprej a proč se používá
Než použijete PROPOLISOL sprej
Způsob použití
Možné nežádoucí působení
Uchovávání přípravku PROPOLISOL spej
Jiné nutné informace o přípravku PROPOLISOL sprej

1. CO JE PROPOLISOL A PROČ SE POUŽÍVÁ
Aktivní složka přípravku – propolis extrakt je etanolovým výtažkem z včelího propolisu.
Propolis je komplex látek, které obsahují ve svém složení více než 300 sloučenin. Výrobek je
určen k tradičnímu užívání v uvedených indikacích a jeho účinnost se zakládá pouze na
dlouhotrvajícím období používání a zkušenosti.
Indikaci pro použití Propolisolu jsou záněty kůže, drobná poškození a poranění kůže,
odřeniny, popáleniny 1. stupně, mírné omrzliny a proleženiny.
2. NEŽ POUŽIJETE PROPOLISOL
Používání PROPOLISOL-u se nedoporučuje osobám alergickým na včelí produkty (med,
květní pyl, mateří kašičku), osobám se sklonem k alergickým reakcím, trpícím na alergická
onemocnění kůže a jiná alergická onemocnění a rovněž osobám, které jsou alergické na
kyselinu benzoovou a její deriváty.
Než se PROPOLISOL použije, doporučuje se provedení testu na přecitlivělost: malé
množství pudru naneseme na kůži v loketní jamce. Objeví li se v průběhu 3 - 24 hodin otok,
zarudnutí a svědění kůže, nutno používání Propolisolu přerušit.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat osobám se sklonem k alergickým reakcím.
Některé skupiny osob vyžadují zvláštní pozornost při použití PROPOLISOLU.
• Varování: Léčivý přípravek obsahuje 93 % ethanolu. Časté používání může způsobit
podráždění a suchost kůže.
• Těhotenství: Dosud nebyla provedena dobře cílená šetření u žen v těhotenství a
období kojení, proto se nedoporučuje používání přípravku bez lékařské konzultace.
Nepoužívat u žen se sklonem k alergiím.
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Kojení: Před použitím léku je nutné se poradit s lékařem.
Řízení vozidel a obsluha strojů: Dosud nebyl zjištěn vliv na schopnost řízení vozidel
a obsluhu mechanických zařízení v provozu.
Používání jiných leků:V případě používání PROPOLISAN na doporučení lékaře, je
nutno informovat jej o všech používaných lécích, včetně těch, které jsou k dostání bez
lékařského předpisu.

3. ZPŮSOB POUŽITÍ PROPOLISOLU
Správné použití přípravku Propolisol-u
Sprej PROPOLISOL nutno používat v souladu s doporučeným dávkováním anebo dle
doporučení lékaře. Nedoporučuje-li lékař jinak, je doporučeno tímto způsobem:
Dospělí a děti od 6 let:
Lokálně na kůži, stříkat na postižené místo 2–4 krát denně.
V případě, že působení spreje PROPOLISOL se jeví jako příliš silné nebo slabé, je nutné se
obrátit na lékaře.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
V případě výskytu kteréhokoliv s níže uvedených příznaků je nutno okamžitě přerušit
další používání přípravku, uvědomit lékaře anebo se ohlásit v nejbližší nemocnici: otoky
rukou, chodidel, obličeje, rtů, dutiny ústní, otok hrdla který se může projevit zhoršeným
polykáním nebo dýcháním. Tyto těžké nežádoucí účinky, pokud se objeví, znamenají, že se
může jednat o přecitlivělost (alergii) na PROPOLISOL.
Objeví li se těžké nežádoucí účinky, můžou vyžadovat okamžitou lékařskou pomoc včetně
hospitalizace (nemocničního léčení). Těžké projevy nesnášenlivosti léku jsou však řídké.
U osob přecitlivělých na včelí produkty (med, květní pyl) se může objevit: vyrážka, zarudnutí,
zvětšení otoků anebo jiné alergické projevy. V těchto případech je nutné používání léku
přerušit.
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU PROPOLISOL
PROPOLISOL uchovávejte v místech, kde teplota nepřesahuje 25oC. Při teplotě nižší 15oC
se může objevit vločkovitá sraženina nebo osad (uvolnění lipidů, rostlinných vosků), které
nejsou na závadu. Po zahřátí nad 18°C se roztok stane čirým. Přípravek neuchovávejte v
místech, která jsou dostupná dětem, ani na jiném pro ně viditelném místě.
Nepoužívat po uplynutí záruční doby uvedené na obalu.
Použitelnost: 2 roky pro originální balení.
Číslo série a doba použitelnosti (exspirace) jsou uvedeny přímo na obalu, a na vnějším obalu.
6. JINÉ INFORMACE
V případě nutnosti získání dalších podrobnějších informací je možné obrátit se na výrobce.
Datum zpracování informačního materiálu: 2008-12-17
7. PRODEJCE
Ing. Sikora Jiří – ATISS,
Ostravská 480, 735 14 Orlová 3
Tel: 596 520 001
atiss.sikora@gmail.com
www.atiss.cz
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