Ulotka dla pacjenta
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy
lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia należy stosować lek Aromatol Hot żel
ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
informacja.
- Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

AROMATOL HOT żel
żel
Skład
100 g żelu zawiera:
substancje czynne
Olejek eukaliptusowy
Olejek rozmarynowy
Balsam peruwiański
Kamfora racemiczna

5,0 g
5,0 g
6,0 g
10,0 g

substancje pomocnicze
Karbomer 934 P, sodu wodorotlenek 30%, Polisorbat 20, emulgator Pionier 5300, woda
oczyszczona.
Jedno opakowanie leku AROMATOL HOT żel zawiera 40 g żelu.
Podmiot odpowiedzialny
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E
Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Aromatol Hot żel i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Aromatol Hot żel
3. Jak stosować lek Aromatol Hot żel
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Aromatol Hot żel
6. Inne informacje
Lek przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego
skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.
1. Co to jest lek Aromatol Hot żel i w jakim celu się go stosuje
Żel działa miejscowo rozgrzewająco, stosowany jest do nacierania klatki piersiowej i pleców
w bólach towarzyszących schorzeniom górnych dróg oddechowych, ułatwia również
oddychanie poprzez działanie olejków eterycznych (inhalacje).
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Aromatol Hot żel stosuje się pomocniczo w zapaleniu oskrzeli, przeziębieniu, katarze, a także
w schorzeniach reumatycznych.
2. Zanim zastosuje się lek Aromatol Hot żel
Nie należy stosować leku Aromatol Hot żel:
- w przypadku nadwrażliwości na balsam peruwiański lub którykolwiek z pozostałych
składników leku,
- u dzieci poniżej 10 roku życia.
Zachować szczególną ostrożność stosując Aromatol Hot żel
Należy zachować szczególną ostrożność u osób ze skłonnością do astmy. Nie należy stosować
w obrębie twarzy, zwłaszcza nosa, ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli.
Nie należy stosować na dużą powierzchnie ciała.
Nie należy stosować na uszkodzoną powierzchnię skóry (otwarte rany), oparzenia, błony
śluzowe.
Leku nie powinny stosować osoby ze skłonnością do alergii, w szczególności osoby, u
których wystąpiła nadwrażliwość na kwasy aromatyczne i ich pochodne (np. kwas
benzoesowy) lub produkty zawierające tego rodzaju związki (np. propolis).
Należy skonsultować się z lekarzem nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji
występujących w przeszłości.
Ciąża
Ze względu na brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się
stosowania leku w okresie ciąży.
Karmienie piersią
Ze względu na brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się
stosowania leku w okresie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Brak danych na temat wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i
obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Stosowanie innych leków
Brak danych dotyczących interakcji z innymi lekami.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.
3. Jak stosować lek Aromatol Hot żel
Lek stosuje się zewnętrznie.
Dorośli i dzieci powyżej 10 lat: nanieść niewielką ilość żelu na górne partie pleców i klatki
piersiowej. Wcierać delikatnie aż do pełnego wchłonięcia. Stosować nie dłużej niż 7 dni.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do
lekarza.
W przypadku zastosowania większej dawki leku Aromatol Hot żel niż zalecana
Dotychczas brak jest danych dotyczących przedawkowania produktu. Istnieją doniesienia
naukowe dotyczące objawów pojedynczych przypadków przedawkowania substancji
czynnych leku po zastosowaniu zewnętrznym: kamfory i olejku eukaliptusowego.
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W przypadku pominięcia dawki leku Aromatol Hot żel
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Aromatol Hot żel może powodować działanie niepożądane.
W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości (utrzymujący się rumień, świąd,
pieczenie) należy przerwać stosowanie laku. W przypadku, gdy objawy nie ustąpią, należy
skontaktować się z lekarzem.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Aromatol Hot żel mogą wystąpić inne działania
niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w
tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
5. Przechowywanie leku Aromatol Hot żel
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Lek przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż
25oC. Nie oziębiać i nie zamrażać.
Nie należy stosować leku Aromatol Hot żel po upływie terminu ważności zamieszczonego na
opakowaniu.
6. Inne informacje
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu
odpowiedzialnego:
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E
tel. (71) 352 95 22
fax. (71) 352 76 36
Dział Informacji o Leku
tel. (22) 742 00 22
email: informacjaoleku@hasco-lek.pl

3/ 3

