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                         BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

          Tea Tree Oil Thursday Plantation, kutan vätska
                                                            Teträdolja
                             
Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Tea Tree Oil Thursday Plantation, kutan vätska måste trots det 
användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.
-          Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
-          Du bör kontakta läkare om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 1 månad.
-          Om några biverkningar blir värre eller du märker några biverkningar som inte nämns i denna   
            information, kontakta läkare eller annan vårdpersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1.         Vad Tea Tree Oil Thursday Plantation är och vad den används för.
2.         Innan du tar Tea Tree Oil Thursday Plantation.
3.         Hur du tar Tea Tree Oil Thursday Plantation.
4.         Eventuella biverkningar.
5.         Hur Tea Tree Oil Thursday Plantation ska förvaras.
6.         Övriga upplysningar.           
               
1.         VAD TEA TREE OIL THURSDAY PLANTATION ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 
Traditionellt växtbaserat läkemedel använt mot klåda vid lindrig fotsvamp och okomplicerade
insektsbett samt vid behandling av akne.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av 
långvarig användning.

2.         INNAN DU TAR TEA TREE OIL THURSDAY PLANTATION

Ta inte Tea Tree Oil Thursday Plantation
-          om du är allergisk (överkänslig) mot teträdolja.
-          vid kolofoniumallergi.

Var särskilt försiktig med Tea Tree Oil Thursday Plantation
-          För att minska risken för biverkningar är det viktigt att följa anvisningen om utspädning och 
            begränsad behandlingstid.
-          Lufttätt omslag bör ej användas på behandlat område.
-          Bör ej användas för att behandla hund.

Intag av andra läkemedel
Inga studier har utförts avseende eventuell påverkan av samtidig användning av andra läkemedel.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har
tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet och amning
I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet eller amning inte rekommenderas.

Körförmåga och användning av maskiner
Tea Tree Oil Thursday Plantation har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon 
och använda maskiner.
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Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete 
som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är 
användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa 
effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för 
vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

3          HUR DU TAR TEA TREE OIL THURSDAY PLANTATION

Använd alltid Tea Tree Oil Thursday Plantation enligt anvisningarna i denna bipacksedel. Rådfråga 
läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Tea Tree Oil Thursday Plantation är avsedd för användning på huden.

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:
Den utspädda oljan appliceras 1-3 gånger per dag.
Späd alltid oljan före behandling. Tag 1 del Tea Tre Oil och 9 delar olivolja eller barnolja.
Appliceras punktvis vid behandling av akne och insektsbett.

Rekommenderas ej till barn under 12 år eller till djur.

Behandlingstid: 
Högst 1 månads behandling vid akne och fotsvamp.

Om symtomen kvarstår eller förvärras under användningen av Tea Tree Oil bör läkare eller annan 
sjukvårdspersonal rådfrågas.

Om du har tagit för stor mängd av Tea Tree Oil Thursday Plantation
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, 
kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt 
rådgivning.

4.         EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Tea Tree Oil Thursday Plantation orsaka biverkningar men alla användare 
behöver inte få dem.
Hudbiverkningar som sveda, klåda, irritation och allergiska reaktioner kan förekomma.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna 
information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

5.         HUR TEA TREE OIL THURSDAY PLANTATION SKA ANVÄNDAS

Förpackningen bör skyddas mot solljus.
Förvaras vid högst 25°C.
Öppnad flaska är hållbar i 1 år.
Förvaras utom syn och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg. dat (utgångsdatum).
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man gör 
med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.



Läkemedelsverket 2016-06-03

6.         ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration
-          Det aktiva innehållsämnet är teträdolja (Melaleuca alternifolia).
           Vid tillverkning av 1 ml olja åtgår 60 gram växtmaterial.
-          Tea Tree Oil innehåller inga hjälpämnen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Färglös till gulaktig olja.

10 ml och 25 ml glasflaska med lock och droppinsats i plast.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning
Medasta Medical/Vet AB
Päronträdsvägen 16
239 42 Falsterbo
Tel. 040-473637
Fax. 040-473660
E-post: info@medasta.se

Tillverkare
Bioglan AB
Box 50310
202 13 Malmö

Denna bipacksedel godkändes senast: 
2016-06-03
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