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DZIURAWIEC ZIELE 50 G KAWON
 

Cena: 4,70 PLN

Opis słownikowy

Postać zioła do zaparzania

Producent ZAKŁAD ZIELARSKI "KAWON-HURT" NOWAK
SP.J.

Substancja
czynna

Hyperici herba

Opis produktu
 

Wskazania do stosowania:Doustnie wspomagająco w dolegliwościach trawiennych jako środek pobudzający wydzielanie soków
trawiennych.Zewnętrznie do okładów i przemywań w drobnych urazach skóry(zadrapania, otarcia naskórka).
Przeciwwskazania:Uczulenie na dziurawiec lub inne rośliny z rodziny Dziurawcowatych.Nadwrażliwość na promienie ultrafioletowe,
wysoka gorączka, znaczne uszkodzenie wątroby.Nie stosować u osób po przeszczepach narządów.Nie stosować u dzieci do 12 roku
życia, u dzieci starszych po konsultacji z lekarzem.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy zasięgnąć porady lekarza.W czasie i po
stosowaniu preparatów z dziurawca nie zaleca się ekspozycji na światło słoneczne i promieniowanie UV.
Działania niepożądane:Możliwe uczulenie na światło słoneczne i promieniowanie UV(solaria), zwłaszcza u osób o jasnej karnacji,
objawami są wysypka, swędzenie i zaczerwienienie skóry.Objawy mogą pojawić się w ciągu 24 godzin od ekspozycji na
światło.Przyjmowanie dawek powyżej 6 g może powodować zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, nudności,niepokój, bóle
głowy lub reakcje uczuleniowe.W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku i poinformować
o nich lekarza.
Interakcje:Wykazano,że przyjmowanie preparatów z dziurawca zmniejsza działanie niektórych, równocześnie stosowanych leków m.in.
warfaryny, cyklosporyny,teofiliny, digoksyny, środków przeciwwirusowych,inhibitorów protez, doustnych środków antykoncepcyjnych,
dlatego nie zaleca się stosowania z tymi lekami.Nie zaleca się stosowania z lekami przeciwdepresyjnymi, które hamują wychwyt zwrotny
serotoniny.
Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią:Nie zaleca się.
Sposób stosowania i droga podania:Dorośli- podanie doustne w postaci naparu:1 łyżkę ziela zalać 1 szklanką wrzącej wody, przykryć i
odstawić na 30 minut.Wypić szklankę naparu 2 razy dziennie przed jedzeniem jako środek wspomagający trawienie.Podanie zewnętrzne
na skórę:do okładów lub przemywań napar przygotowany w ten sam sposób, nie częściej niż 2 razy dziennie.
Stosować zawsze świeży odwar.
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