
Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszernek nem minősülő 
gyógyhatású készítményt, olvassa el figyelmesen az alábbi 
betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat 
tartalmaz!
Ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt 
mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön 
kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfe
lelően alkalmazza!

 – Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő infor
mációkra a későbbiekben is szüksége lehet!

 – Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa 
kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ez a betegtájékozta
tóban fel nem sorolt, bármely lehetséges mellékhatásra is 
vonatkozik.

 – Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei nem eny
hülnek, vagy éppen súlyosbodnak! 

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, mely
nek hatását népgyógy á szati tapasztalatok igazolják.

Mi a készítmény hatóanyaga? 
1 gramm készítmény tartalma: 1 g borsosmentaolaj (Mentha pi
perita L. aetheroleum).

Mikor ajánlott a China-olaj alkalmazása? 
A készítmény belsőleg és külsőleg is alkalmazható: 
Belsőleg: emésztőrendszeri tünetek, úgy mint enyhébb gör
csök, puffadás és hasüregi fájdalom, emésztési rendellenesség 
mint puffadás, gyo morbélrendszer és az epeu tak enyhe gör
csös panaszai, irri tabilis bél szindróma (táp csa torna mozgás 
zavara, amely hasi fájdalommal, has  menéssel és székrekedéssel 
jár). 
Bevételre vagy inhalációra: 
felső légutak meghűléses, meg fázásos tüneteire. 
Külsőleg: reumatikus tünetek, izomfájdalom és érzékeny bőrtí
pusnál a viszketés és csa lánkiütés tüneteinek keze lé sére.

Mikor nem szabad a készítményt alkalmazni?
 – A hatóanyaggal szembeni egyéni túlérzékenység fennállá

sakor, 
 – súlyos májkárosodás, epeutak elzáródása, epehólyaggyul

ladás, valamint
 – asztma bronchiale esetén, mert a bronchusok görcsét fokoz

hatja.
 – Gyermekeknél 2 éves kor alatt, mert a mentol légszomjat és 

hörgőgörcsöt okozhat. 

Alkalmazható-e a készítmény gyermekeknél is? 
A készítmény alkalmazása 2 éves kor alatt ellenjavallott.  
2–4 éves korúaknál elegendő adatok hiányában nem ajánlott.
A készítmény inhalációs alkalmazása csak 12 éven felüli serdü
lőknél ajánlott. 

Alkalmazható-e a készítmény gyógyszerekkel egyidejűleg? 
A készítmény gyomorsav csökkentő gyógyszerekkel, úgy mint 
H2receptor blokkoló és protonpumpa gátló gyógyszerekkel 
egyidejűleg nem szedhető. 

Mi a teendő, ha Ön várandós, szoptat vagy gyermeket sze-
retne? 
A készítmény biztonságos alkalmazására vonatkozóan várandós 
és szoptatós anyák esetében nem áll rendelkezésre elegendő 
tudományos ismeretanyag, így ezen élethelyzetekben alkalma
zása nem javasolt.
Amennyiben gyermeket szeretne a készítmény alkalmazásáról 
kérje ki kezelőorvosa véleményét. 

Milyen mennyiségben és milyen gyakran kell a készítményt 
alkalmazni? 
Belsőleg: közepes napi adag 6–12 csepp, azaz naponta 2–3szor  
3–4 csepp. 
Inhalálásra: naponta 23szor 2–3 cseppet tenni az inhalátor belső 
pálcikájára. 
Külsőleg: néhány cseppel az érintett bőrfelületet bedör  
zsölni. 

Mikor és hogyan kell a China-olajat alkalmazni? 
Felső légutak megfázásos megbetegedései esetén: 2–3 csep
pet kell tenni az inhalátor belső pálcikájára és az inhalátort 
a mellékelt utasítása szerint a kezelendő területhez helyezni 
(orr vagy garatüreg) és a gőzöket mélyen belélegezni (inha
lálni). Kiegészítésként 2–3 cseppet forró vízbe cseppentve kor
tyonként meginni, illetve a mellkast, nyakat és tarkót finoman 
bedörzsölni.
Epeutak és a gyomor-bél traktus görcsei esetén: 3–4 cseppet 
fél pohár meleg vízbe kell cseppenteni és éhgyomorra meginni.
Izomfájdalmak (myalgiák) esetén: néhány cseppel a fájdalmas 
területet bedörzsölni (masszírozni) és vattával vagy gyapjúken
dővel melegen tartani.
Idegfájdalomszerű (neuralgiaszerű) panaszok esetén: né
hány cseppel a homlokot, halántékot és tarkót jól bedörzsölni. 
Hideg vízzel történő ütögetés, paskolás fokozza a hatást.
Bőrirritáció esetén: az érintett bőrfelületet néhány csepp ké
szítménnyel bedörzsölni.

Milyen nem kívánt hatásokat válthat ki a China-olaj alkal-
mazása? 
Belsőleg: Érzékeny szemé l yeknél bevétel után gyo morégés elő
fordul, különösen gastrooesophagialis reflux (gyomortartalom 
nyelőcsőbe történő visszafolyása) fen n állásakor. 
Külsőleges alkalmazáskor: egyéni érzékenységi reakciókat; bőr
kiütés, bőrgyulladás, és szemirritációt jelentettek, melyek eny
hék és múlékonyak. A tünetek gyakorisága nem ismert.
Helyi alkalmazás során a bőrőn és az orrnyálkahártyán enyhe 
gyulladás jelentkezhet, melynek előfordulási gyakorisága nem 
ismert. 
Inhaláció során légszomj, gége, és hörgőgörcsöt jelentettek 
érzékeny egyének esetében. A tünetek előfordulási gyakorisága 
nem ismert. 
Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa ke
zelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ez a betegtájékoztatóban fel 
nem sorolt, bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. 

Betegtájékoztató: 
Információk a felhasználó számára 

inhalátorral
borsosmentaolaj



Mi a teendő, ha (szándékosan vagy véletlenül) túl nagy 
mennyiségben alkalmazta a China-olajat? 
Nagy mennyiségű olaj bevételekor emésztőrendszeri tünetek, 
hasmenés, végbél fekély, epileptikus görcs, légszomj, hányás, 
bódulat, kábultság, a szívműködés zavarai, mozgáskorlátozott
ság és egyéb központi idegrendszeri problémák léphetnek fel.
Gyakori inhaláláskor illetve nagy mennyiségű mentol belégzé
sekor szédülés, zavarodottság, izomgyengeség, hányás és ket
tőslátás kialakulhat. 

Mire kell ügyelni a készítmény szedése/alkalmazása során? 
A készítmény alkalmazását kerülni kell sérült bőrfelületen. Vi
gyázni kell arra, hogy a k é szítmény szembe ne kerül jön. Külső
leges alkalmazása után alaposan kezet kell mosni. Az inhalátor 
alkal mazásakor pontosan tartsa be a használati utasítást. 

Mennyi ideig alkalmazható a készítmény? 
Korlátozás nincs, azonban ha a panaszok egy hétnél tovább 
fennállnak, vagy rendszeresen ismétlődnek, akkor keresse fel 
kezelőorvosát. 

Hogyan kell tárolni a készítményt? 
Legfeljebb 25°Con tárolandó. 
A fénytől való védelem érdekében az üveget tartsa a dobozá
ban.
Gyermekektől elzárva tartandó! 

Mennyi ideig tartható el a China-olaj?
A gyártástól számított 5 évig.
Felbontás után 20 hónapig felhasználható.

Nyilvántartási szám:
OGYI920/2004

Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomago-
lás?
Leírás: Színtelen, halványsárga vagy zöldessárga folyadék. Sza
ga, íze jellegzetes, hűsítő utóérzettel.
Csomagolás: színtelen üveg LDPE cseppentő betéttel és garan
ciazásras HDPE kupakkal lezárva. Inhalátor: PP kék kupak / fehér 
 test, mindkét végén lyukacsos. A kék kupakhoz csatlakozik 
egy cellulóz2,5acetát, glicerintriacetáttal impregnált pálcika, 
mely re az olajat kell cseppenteni.
Egy üveg és egy inhalátor található a dobozban.
Csomagolási egység: 25 ml/dobozban

Forgalomba hozatali engedély jogosultja:
Penta Pharma Zrt.
2161 Csomád,
József Attila utca 73. 

Hasznos tudnivalók a China-olaj inhalátorról
A Chinaolaj inhalálására szolgál. Az in ha lá lás által a Chinaolaj 
az orr és száj n yál  kahár tyákra, vala mint a mély be lég zés kö
vetkeztében a lé guta kba jut, és ott kifejtheti gyógyító hatását. 
A Chinaolaj inhalátor tisztítása: 
Az inhalátort használat után egy tiszta kendővel kívülről törölje 
át, majd tartsa az eredeti cso mago lásban! 
A Chinaolaj inhalátor előnye; hogy a Chinaolaj könnyen, bárhol, 
mint pl. az irodában, színházban, autó ban vagy utazás köz ben 
alkalmazható. Az inhalátor egyszerűen és pro blé ma men te sen 

kezel hető és al kal manként 23 csepp Chinaola jjal utántölthető. 
Figyelmeztetés: 
Az inhalátort legfeljebb 1 cmre szabad az orr lyu kak ba illetve 
a szájba be vezet ni. Lenyel ni tilos! Gyermekek elől elzár va tar
tandó! Ügyelni kell arra, hogy a Chinaola jnak a papír pálcikára 
való fel  vit e lekor a szer ne kerüljön a szem be!
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1. A Chinaolaj in ha látor 
kinyitásához húz za le a 
kék ku pa kos felső részt.

2. A kupakba rög zített 
papír pál cikát teljes 
egész ében húzza ki.

3. Oszlasson el 23 csepp 
Chinaolajat a papír 
pál cikán.

4. A kupakba rögzített 
papír pál cikát  ve zes se 
vis s za az inhalátor alsó 
részébe és  a helyére 
pattint va zárja le!

Használati utasítás a China-olaj in ha látor hoz:

5. Az orrüreg kezeléséhez: a 
kék színű részt válta koz va 
az orrlyukakba vezetni  
és az or ron ke res ztül 
mély levegőt venni.

6. A garatüreg kezelésé
hez: az inhalátor fehér 
színű végét a szájba 
venni és mélyen be léle
gez ni.
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