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HEEL ANGIN SD TABL. 50 TABL.
 

Cena: 33,50 PLN

Opis słownikowy

Postać TABL.

Producent BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH

Opis produktu
 

Heel Angin to kompleksowy lek homeopatyczny w postaci tabletek do ssania. Stosowany przy zapaleniu gardła, czerwonym bolącym
gardle, obrzęku migdałków. Może być stosowany pomocniczo przy ropnych migdałach, oraz bakteryjnej infekcji gardła.

ANGIN-HEEL SD

Skład 1 tabletki:
30 mg Hydrargyrum bicynatum D8
30 mg Phytolacca americana D4
30 mg Apis mellifica D4
30 mg Arnica montana D4
60 mg Hepar sulfuris D6
60 mg Atopa belladonna D4

Nie zaleca się stosowania leku Angin-Heel SD w przypadku:

uczulenia na jakikolwiek składnik preparatu
uczulenia/nadwrażliwości na Arnikę lub inne rośliny z rodziny Asteraceae (Compositae)
wiek poniżej 12 lat (ze względu na brak udokumentowanych badań); przed zastosowaniem leku u Pacjentów w wieku 12 - 18 lat
należy zasięgnąć porady lekarza
ciąża, planowanie ciąży i karmienie piersią (ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w tym
okresie zaleca sie konsulatację z lekarzem bądź farmaceutą przed zastosowaniem leku)

Uwagi i środki ostrożności:

lek nie jest przeznaczony do stosowania w przypadku anginy paciorkowcowej - gdy dolegliwości są nasilone, należy zasięgnąć
porady lekarza
w przypadku nawracającego zapalenia migdałków z towarzyszącą gorączką przekraczającą 39 stopni C lub trwającą ponad trzy
dni, należy zasięgnąć porady lekarskiej
przed zastosowaniem leku należy powiadomić lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych, lub takich, które
Pacjent zamierza przyjmować; interakcje z innymi lekami nie są znane.
nie odnotowano wpływu na obsługę maszyn bądź prowadzenie pojazdów.

Jak stosować lek Angin-Heel SD?
Dorośli: 1 tabletka 3 razy dziennie. Nie przekraczać zaleconej dawki. W przypadku pominięcia dawki nie stosować podwójnej dawki leku.
W przypadku przyjęcia większej, niż zalecana dawki leku - należy skonsultować się z lekarzem bądź farmaceutą.
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Tabletkę rozpuścić powoli w ustach, między posiłkami. Pacjenci z nietolerancją cukrów przed zastosowaniem leku powinni zasięgnąć
porady lekarskiej.

Przechowywanie:
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek nie ma specjalnych wymogów przechowywania.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego
miesiąca.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str.2-4
76532 Baden-Baden, Niemcy
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