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HEEL Euphorbium SN krop.doustne.
 

Cena: 41,40 PLN

Opis słownikowy

Postać krop.doustne

Producent BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH

Opis produktu
 

HEEL Euphorbium SN krople

Wskazania: Wspomagająco w leczeniu objawów towarzyszących nieżytowi nosa.

Przeciwwskazania: Nie stosować
w zaburzeniach czynności tarczycy bez konsultacji z lekarzem.

Skład
100 g kropli zawiera:
Substancje czynne: Euphorbium D4 1,0 g, Pulsatilla pratensis D4 1,0 g, Luffa operculata D6 1,0 g, Hydrargyrum biiodatum Dl2 1,0 g,
Argentum nitricum D10 1,0 g

Substancje pomocnicze: woda oczyszczona, etanol.

Zawiera 35% (v/v) etanolu.

Dawkowanie

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej należy stosować:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: zwykle po 5-10 kropli do 3 razy dziennie.

Krople można zmieszać z niewielką ilością wody.

W przypadku pogorszenia objawów lub braku poprawy, pacjent powinien zasięgnąć porady lekarskiej.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera 35% (v/v) etanolu (alkoholu), co stanowi 150,2 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 3 ml piwa lub 1,27 ml wina. (Jako
przelicznik przyjęto piwo zawierające 5% alkoholu oraz wino zawierające 12% alkoholu).
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Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty.
Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.
Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.
Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Ze względu na brak wystarczających danych i zawartość alkoholu nie zaleca się stosowania u dzieci do lat 6.U dzieci od 6 do 12 lat
produkt można stosować wyłącznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności z zalecenia lekarza.
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