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Příbalová informace – VP 

                    Informace pro použití, čtěte pozorně! 

 

Mucoplant Eukalyptový balzám  
Mast  

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 

Dr.Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstr. 10, D-66424 Homburg, Německo 

 

Složení: 

100g masti obsahuje: 

Léčivé látky: 

Eucalypti etheroleum 7,5g, Pini silvestris etheroleum 7,5g, Camphora 5g. 

Pomocné látky: 

Čištěný kukuřičný olej, čípkový základ E 85, žlutý vosk. 

 

Indikační skupina: 

Fytofarmakum  

 

Charakteristika: 

Směs eukalyptové a borovicové silice s kafrem v hydrofobním masťovém základu přinášející úlevu při 

onemocnění dýchacích cest a kašli při nachlazení a chřipkovém onemocnění. 

 

Indikace: 

Přípravek se používá jako pomocný lék při onemocnění dýchacích cest ke vtírání nebo inhalaci při 

kašli při nachlazení a chřipkovém onemocnění. 

Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 2 let věku.  

 

Kontraindikace: 

Přípravek se nesmí používat při známé přecitlivělosti na některou složku přípravku. Nepoužívejte ke 

vtírání při spalničkách, astmatu, planých neštovicích a jiných onemocněních pokožky. Nepodávejte 

kojencům a dětem do 2 let. 

V těhotenství a při kojení jen po poradě s lékařem. 

 

Nežádoucí účinky: 

Přípravek je obvykle dobře snášen. U přecitlivělých osob může dojít ke zčervenání kůže.  

Interakce: 

Interakce nejsou dosud známy. 

 

Dávkování: 

Pokud lékař nedoporučí jinak, doporučujeme několikrát denně (nejčastěji ráno a na noc) vtírat do kůže 

hrudě a zad. Poté ošetřené místo překrýt flanelem nebo vlněným šátkem. 

Pro inhalování dospělých a dětí od 10 let se rozmíchají 2 lžičky masti v misce vody s půllitrem horké 

(ne vařící) vody. Po naklonění nad misku se hlava překryje velkou osuškou a stoupající páry se pomalu 

hluboce vdechují 5-10 minut.  

Pro inhalování dětí od 6  do 10 let se rozmíchá 1 lžička masti v misce s půllitrem horké (ne vařící) 

vody.Tento způsob je vhodný zejména k usnadnění usínání a spánku při kašli. 
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Upozornění: 

Přípravek nesmí přijít do styku se sliznicí a zejména ne do očí. Nepoužívejte na obličej. Při náhodném 

požití dítětem se poraďte s lékařem. Přípravek se nesmí aplikovat na poškozenou pokožku a do nosu.   

Pouze k vnějšímu užití. Při případném výskytu jakýchkoliv neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem. 

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dnů. 

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, u dětí do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem. 

 

 

 

Uchovávání: 

Uchovávejte při teplotě do 25oC v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a 

světlem. 

  

Varování: 

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 

Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí. 

 

Balení: 

20 g, 50 g  

 

Datum poslední revize: 17. 2. 2010 


