
Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie. Lees de tekst daarom aandachtig door 
en bewaar de gebruiksaanwijzing. Het kan namelijk nodig zijn deze nogmaals door te lezen. 
Ook als u dit product al eerder hebt gebruikt, is het raadzaam de gebruiksaanwijzing door te 
lezen. Het kan zijn dat deze naar nieuwe inzichten is aangepast.

1. Wat zijn Dampo Inhalatiepleisters en waarvoor worden ze gebruikt?
Dampo Inhalatiepleisters zijn Inhalatiepleisters met etherische oliën. Ze bevatten eucalyptus en 
kamfer. De etherische oliën komen gedurende ongeveer acht uur vrij en helpen om vrijer adem 
te halen gedurende de nacht. De bijzondere etherische oliën van eucalyptus en kamfer 
verlichten en verzachten de luchtwegen en bevorderen daardoor de nachtrust. Dampo 
Inhalatiepleisters kunnen ook overdag worden gebruikt. 
Dampo Inhalatiepleisters zijn verkrijgbaar in een doosje van 6 stuks.

2. Hoe gebruikt u Dampo Inhalatiepleisters?
Dampo Inhalatiepleisters worden direct op de kleding, bijvoorbeeld op de pyjama, op 
borsthoogte aangebracht.  

Dampo Inhalatiepleisters bestaan uit twee lagen: een kleeflaag en een laag stof doordrenkt 
met de etherische oliën eucalyptus en kamfer.

De kleding waarop de Dampo Inhalatiepleister wordt aangebracht moet droog zijn. 

Dampo Inhalatiepleisters bevatten Bitrex®. Dit is een bittere stof die voorkomt dat kinderen de 
Dampo Inhalatiepleisters per ongeluk in hun mond stoppen en willen opeten. Dampo 
Inhalatiepleisters zijn gemakkelijk te bevestigen en te verwijderen zonder vlekken achter te 
laten op de kleding, of de kleding te beschadigen. 

Waarschuwingen:
Vermijd contact met de ogen. De Dampo Inhalatiepleister dient niet direct op de huid te 
worden aangebracht. Niet gebruiken bij kinderen onder de twee jaar of als u borstvoeding  
geeft. Niet meer dan 1 Dampo Inhalatiepleister tegelijk op de kleding aanbrengen. Voor 
eenmalig gebruik. Voor uitwendig gebruik. Het gebruik van deze Dampo Inhalatiepleister wordt 
afgeraden bij overgevoeligheid voor één van de ingrediënten en door astma patiënten. Stop 
het gebruik van de Dampo Inhalatiepleister indien een overgevoeligheidsreactie optreedt. 

3. Hoe bewaart u Dampo Inhalatiepleisters?
Het product behoudt zijn eigenschappen als het wordt bewaard op een koele en droge plaats, 
uit de buurt van warmtebronnen.

4. Gezonde luchtwegen
De luchtwegen zijn belangrijke organen van het menselijk lichaam. Gezonde luchtwegen 
zorgen er immers voor dat de mens doelmatig kan ademhalen. Elke minuut ademen we 
gemiddeld 12 maal in en uit. Dat houdt in dat er per jaar ongeveer 3 miljoen liter lucht door 
onze luchtwegen gaat. De luchtwegen hebben daarom een zware taak. Soms kunnen u of uw 
kinderen wel wat verlichting van de luchtwegen gebruiken, bijvoorbeeld voor het slapen gaan. 

5. Het Dampo assortiment
Dampo producten dragen stuk voor stuk bij aan het welzijn van keel en luchtwegen. Speciaal 
voor kinderen is er ook Dampo Kindersiroop en voor volwassenen is er Dampo Siroop. Er zijn 
ook Dampo Hoestpastilles met tijm en sleutelbloem, Dampo Keelpastilles met kamille, honing 
en vitamine C en Dampo Adem Vrij Pastilles met menthol en eucalyptus. Om te stomen zijn er 
de bekende Dampo Inhalatiecapsules met menthol en eucalyptus. 

Dampo is verkrijgbaar bij drogisterij, apotheek en supermarkt.

Voor informatie en inlichtingen: Imgroma B.V., Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen. 
Tel. 0900-1011015
www.dampo.nl

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in: juni 2011.
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