
rlotka dla pacjenta 
 
kależó przeczótać uważnie całą ulotkęI ponieważ zawiera ona 
ważne informacje dla pacjenta. 
iek ten jest dostępnó bez receptóI abó można bóło leczóć niektóre 
schorzenia bez pomocó lekarzaK Abó jednak uzóskać dobró wónik 
leczeniaI należó stosować lek kasoJeeel pkT ostrożnie i zgodnie  
z informacją w ulotceK 
J kależó zachować tę ulotkęI abó w razie potrzebó móc ją ponownie 
przeczótaćK 
J kależó zwrócić się do lekarza lub farmaceutóI gdó potrzebna jest rada 
lub dodatkowa informacjaK 
J kależó skontaktować się z lekarzemI jeśli objawó chorobó nie ustąpią 
lub nasilą sięK 

 
  

 kasoJeeel  pkT   

krople doustneI roztwór 
  
 
eomeopatócznó produkt leczniczó ze wskazaniami leczniczómi  
 
pkładW 
N00 g kropli zawieraW 
pubstancje czónneW Arum maculatum a4 R gI iobaria pulmonaria a4I 
eódrastis canadensis a4 aa N0 gI Ammonium carbonicum aPI iemna 
minor aPI eódrargórum biiodatum aU aa R gI mhosphorus aSI halium 
bichromicum aRI eódrargórum sulfuratum rubrum aU aa N0 gK 
pubstancje pomocniczeW woda oczószczonaI etanolK 
 
wawiera PRB (vLv) etanoluK 
 
wawartość leku w opakowaniuW P0 ml lub N00 ml 

 



 

modmiot odpowiedzialnóW 
eeel molska ppK z oKoK  
ulK moleczki 2N  
02JU22 tarszawaI molska 
 
jiejsce wótwarzaniaW 
Biologische eeilmittel eeel dmbe 
arKJoeckewegJ ptrK 2J4I TSRP2 
BadenJBadenI kiemcó 
 
ppis treści ulotkiW 
N. Co to jest lek kasoJeeel pkT i w jakim celu się go stosuje 
2. wanim zastosuje się lek kasoJeeel pkT 
P. gak stosować lek kasoJeeel pkT 
4. jożliwe działania niepożądane 
5. mrzechowówanie leku kasoJeeel pkT 
S. fnne konieczne informacje dotóczące leku kasoJeeel pkT 
 
 

N.Co to jest lek kasoJeeel pkT i w jakim celu się go stosuje 
kasoJeeel pkT krople doustneI jest lekiem homeopatócznóm 
stosowanóm w celu złagodzenia objawów związanóch z 
podrażnieniem lub stanem zapalnóm górnóch dróg oddechowóch 
(nosI gardło)K 

2.wanim zastosuje się lek kasoJeeel pkT 
iek zawiera PRB (vLv) etanolu (alkoholu)I co stanowi NR0I2 mgLdawkę 
(N0 kropli)K gest to równoważne P ml piwa lub NI2T ml winaK (gako 
przelicznik przójęto piwo zawierające RB alkoholu oraz wino 
zawierające N2B alkoholu)K pzkodliwó dla osób uzależnionóch od 
alkoholuK kależó zachować ostrożność w przópadku kobiet ciężarnóchI 
karmiącóchI dzieci oraz osób z chorobami wątrobó lub padaczkąK 
kie stosować u osób z zaburzeniami czónności tarczócó bez 
wcześniejszej konsultacji z lekarzemK 



kie stosować u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością (alergią) na 
chrom lub którókolwiek ze składników zawartóch w produkcie 
leczniczómK 
 
 
ptosowanie leku kasoJeeel pkT u dzieciW 
we względu na brak wóstarczającóch danóch dotóczącóch 
bezpieczeństwa i zawartość etanolu nie zaleca się stosowania u dzieci 
poniżej N2 roku żóciaI u dzieci starszóch należó zasięgnąć opinii 
lekarzaK 
 
Ciąża i karmienie piersiąW 
we względu na brak danóch dotóczącóch bezpieczeństwa nie zaleca się 
stosowania w okresie ciążó i karmienia piersiąK 
 
ptosowanie innóch lekówW 
kależó poinformować lekarza o wszóstkich przójmowanóch ostatnio 
lekachI nawet tóchI które wódawane bółó bez receptóK fnterakcje z 
innómi lekami nie są znaneK 

P.gak stosować lek kasoJeeel pkT 
geżeli lekarz nie zaleci inaczejI należó stosować następującó schemat 
dawkowaniaW  
aorośliW 
wwókle po N0 kropli P razó dziennieK hrople można zmieszać  
z niewielką ilością wodóK 
 
iek należó przójmować pomiędzó posiłkamiK  
kie przekraczać zaleconej dawkiK 
 
kie należó stosować dłużej niż Tdni bez konsultacji z lekarzemK 
 
t przópadku zażócia większej dawki leku kasoJeeel pkT niż 
zalecanaW 
t razie przójęcia większej niż zalecana dawki lekuI należó zwrócić się 
do lekarza lub farmaceutóK 



 
 
t przópadku pominięcia dawki leku kasoJeeel pkTW 
kie należó stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej 
dawkiK 
 
tpłów na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszónW 
Brak danóchK 

4.jożliwe działania niepożądane 
mo podaniu leku może wóstąpić nadmierne ślinienieK t rzadkich 
przópadkach mogą wóstąpić skórne reakcje alergiczneK t obu 
przópadkach należó przerwać przójmowanie lekuK t przópadku 
wóstąpienia jakichkolwiek działań niepożądanóch należó niezwłocznie 
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutąK 

5.mrzechowówanie leku kasoJeeel pkT 
iek przechowówać w miejscu niedostępnóm i niewidocznóm dla 
dzieciK 
kie należó stosować leku po upłówie terminu ważności 
zamieszczonego na opakowaniuK 
 
mrzechowówać w oróginalnóm opakowaniuK  
mrzechowówać buteleczkę szczelnie zamkniętąK 
 
 
S. fnne informacje 
t celu uzóskania bardziej szczegółowóch informacji należó zwrócić 
się do podmiotu odpowiedzialnegoW 
 
eeel molska ppK z oKoK  
ulK moleczki 2N  
02JU22 tarszawaI molska  
telK 22 R4R 0T NR 
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