
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

 
М'ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ ОЛІЯ

 
Склад лікарського засобу:
діюча речовина: OleumMenthae piperitae;
1 флакон містить М'яти перцевої  олії - 10 мл. 
 
Лікарська форма. Олія.
Легкорухома прозора безбарвна або злегка жовтувата рідина зі специфічним   запахом м’яти та пекучим охолоджуючим смаком, 
без гіркоти. Наявність вологи не допускається.
 
Назва і місцезнаходження виробника.
Комунальне підприємство Київської обласної ради «Фармацевтична фабрика».
Україна, 01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16.
 
Фармакотерапевтична група. Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту.
Код АТС А04А D20**.
До складу олії м'яти перцевої (м'ятна олія) входять ментол (не менше 50 %), ефіри ментолу з оцтовою та валеріановою кислотами 
(4–9 %), β-пінен, лимонен, цинеол, дипентен, пулегон, α-феландрен, інші терпеноїди.
Препарати м'яти перцевої, механізм дії яких обумовлений стимуляцією чутливих нервових закінчень слизових оболонок порожнини 
рота і шлунка, рефлекторним шляхом зменшують відчуття нудоти та попереджають блювання, мають спазмолітичну, заспокійливу 
та жовчогінну дію. 
 
Показання для застосування. Нудота, блювання, розлади травлення, невралгічні болі.
 
Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість до діючої речовини, бронхіальна астма, спазмофілія, дитячий вік до 12 років.
 
Особливі застереження.
Застосування у період вагітності та годування груддю. Застосування препарату у період вагітності або годування груддю 
можливе, якщо, на думку лікаря, очікуваний позитивний ефект для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або при роботі з іншими механізмами. Не 
впливає.
Діти. Не застосовувати дітям віком до 12 років.
 
Спосіб застосування та дози. М'ятну олію приймають внутрішньо, розводячи перед застосуванням у кип'яченій воді (5-10 крапель 
на ½ склянки води).
Дорослим і дітям старше 12 років рекомендують вживати по ⅓-½  склянки теплого розчину 2–3 рази на день за 15-20 хвилин до 
прийому їжі.
Тривалість курсу лікування визначає лікар залежно від характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, 
стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.
 
Передозування. Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.
 
Побічні ефекти. При індивідуальній підвищеній чутливості до препарату можливий розвиток алергічних реакцій (гіперемія, висипи, 
свербіж та набрякання шкіри).
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.Взаємодія препарату з іншими лікарськими засобами невідома.
 
Термін придатності. 2 роки.
 
Умови зберігання. Зберігати у недоступному для дітей і захищеному від світла місці при температурі не вище 15 °С. 
Не можна застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
 
Упаковка. По 10 мл у флаконах-крапельницях.
 
Категорія відпуску. Без рецепта.
 


