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LUKRECJA KORZEŃ 50 G KAWON
 

Cena: 5,20 PLN

Opis słownikowy

Postać zioła do zaparzania

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

Substancja
czynna

Radix Glycyrrhizae

Opis produktu
 

KORZEŃ LUKRECJI
KORZEŃ LUKRECJI Liquiritiae radix
1g/g zioła do zaparzania

Zawartość opakowania: 50 g

Skład: 1 g produktu zawiera 1 g Glycyrrhiza glabra L. i/albo Glycyrrhiza inflata Bat. i/albo Glycyrrhiza uralensis Fisch., radix (korzeń
lukrecji).

Wskazania do stosowania: Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodzeniu dolegliwości trawiennych, takich jak uczucie
pieczenia i niestrawność oraz jako środek wykrztuśny w kaszlu towarzyszącym przeziębieniu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny
przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego
stosowania.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną - korzeń lukrecji.

Ostrzeżenia i środki ostrożności: Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej
18 lat. Jeśli objawy nasilą się podczas stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem. Pacjenci przyjmujący leki zawierające
korzeń lukrecji nie powinni przyjmować równocześnie innych leków mających w składzie korzeń lukrecji ze względu na zwiększone
ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych takich jak: zatrzymanie wody w organizmie, hipokaliemia, nadciśnienie tętnicze,
zaburzenia rytmu serca. Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych nie zaleca się stosowania produktów
zawierających korzeń lukrecji lub jego przetwory u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, chorobami nerek, wątroby i zaburzeniami
układu sercowo-naczyniowego lub hipokaliemią. Jednoczesne stosowanie z lekami moczopędnymi, glikozydami nasercowymi,
kortykosteroidami, lekami przeczyszczającymi lub innymi lekami które mogą nasilić zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej nie jest
zalecane. W przypadku wystąpienia duszności, gorączki lub ropnej wydzieliny w drogach oddechowych należy skonsultować się z
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lekarzem lub farmaceutą. Jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu lub występują działania niepożądane nieopisane na
tym opakowaniu należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje: Korzeń lukrecji może znosić działanie przeciwnadciśnieniowe leków. Nie powinien być stosowany łącznie z lekami
moczopędnymi, glikozydami nasercowymi, kortykosteroidami, lekami przeczyszczającymi lub innymi lekami, które mogą nasilać
zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej.

Ciąża i karmienie piersią: Nie zaleca się stosowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Brak badań.

Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania: Dorośli i osoby w podeszłym wieku.

W łagodzeniu dolegliwości trawiennych: ok. 1,5 g korzeni lukrecji (1 łyżeczka) zalać
¾ szklanki (ok. 150 ml) zimnej wody, gotować powoli pod przykryciem 5 – 7 minut, odstawić na 15 minut, przecedzić. Tak przygotowany
odwar pić od 2 do 4 razy na dobę po posiłkach.

W kaszlu towarzyszącym przeziębieniu: ok. 1,5 g korzeni lukrecji (1 łyżeczka) zalać
¾ szklanki (ok. 150 ml) zimnej wody, gotować powoli pod przykryciem 5 – 7 minut, odstawić na 15 minut, przecedzić. Tak przygotowany
odwar pić 2 razy na dobę.

Czas stosowania: W łagodzeniu dolegliwości trawiennych: Nie stosować dłużej niż 4 tygodnie. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 2
tygodnie pomimo stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W kaszlu towarzyszącym
przeziębieniu: Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż tydzień (7 dni) pomimo stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z
lekarzem lub farmaceutą.

Przedawkowanie: Przypadki przedawkowania obserwowano u osób stosujących korzeń lukrecji dłużej niż 4 tygodnie i/lub przyjmujących
zbyt wysokie dawki. Obserwowano takie objawy jak zatrzymanie wody w organizmie, hipokaliemię, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca,
encefalopatia nadciśnieniowa.

Pominięcie zastosowania leku: Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień co do stosowania produktu leczniczego należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty

Działania niepożądane: Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie
u każdego one wystąpią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301,
Fax: + 48 22 49 21 309), e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki
zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Warunki przechowywania: Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30C, chronić od światła,
wilgoci i wpływu obcych zapachów. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie
terminu ważności.

Kategoria dostępności Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Zakład Zielarski „KAWON-HURT” Nowak Sp.J.

Krajewice 119

63 - 800 Gostyń

tel./fax 65 572 08 22, 65 572 34 60
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