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SKRZYP ZIELE 50 G KAWON
 

Cena: 4,50 PLN

Opis słownikowy

Postać zioła do zaparzania

Producent HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Substancja
czynna

Equiseti herba

Opis produktu
 

Nazwa produktu leczniczego

ZIELE SKRZYPU

Equiseti herba

1g/g, zioła do zaparzania

Zawartość opakowania: 50 g

Skład: 1 g produktu zawiera 1 g ziela skrzypu (Equisetum arvense L., herba).

Wskazania do stosowania: Tradycyjnie stosuje się pomocniczo w łagodnych dolegliwościach układu moczowego, jako środek
zwiększający ilość wydalanego moczu i poprawiający przepływ w drogach moczowych. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do
stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ziele skrzypu oraz schorzenia, w których wskazane jest przyjmowanie zmniejszonej ilości płynów
(np. w ciężkich chorobach serca lub nerek).

Interakcje: Brak doniesień.

Ostrzeżenia i środki ostrożności: Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Jeśli dolegliwości nasilą się, nie ustąpią lub pojawią się objawy, którym towarzyszyć będą gorączka, bolesne i utrudnione oddawanie
moczu lub obecność krwi w moczu należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania
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produktu lub występują działania niepożądane nieopisane na tym opakowaniu należy skonsultować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią: Lek nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży i w czasie karmienia piersią. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub
karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed
zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Brak badań.

Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania:

Młodzież w wieku powyżej 12 lat i dorośli: 2-3g ziela skrzypu (1-1½ łyżki) zalać ok.
1 szklanką (150 ml) wrzącej wody, naparzać pod przykryciem 15 minut, przecedzić. Pić po szklance naparu 3 razy na dobę. Maksymalna
dawka dobowa leku: 3-12 g.

Czas stosowania: Lek stosuje się tradycyjnie od 2 do 4 tygodni. Jeśli po upływie jednego tygodnia od momentu rozpoczęcia stosowania
leku objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przedawkowanie: Nie odnotowano przypadków przedawkowania.

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: U pacjentów stosujących produkt leczniczy Ziele skrzypu mogą wystąpić działania niepożądane wymienione
poniżej. Częstość występowania zgodnie z konwencjami terminologicznymi MedDRA:

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: częstość nieznana (nie można jej oszacować na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, świąd skóry – częstość nieznana (nie można jej oszacować na podstawie dostępnych
danych).

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 temperaturze nie wyższej niż 30°C, 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

e-mail: kawon@kawon.com.pl

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: IL-3347/LN
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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