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Azucalen, płyn, 100g
 

Cena: 22,14 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 g

Postać płyn do stos.na skórę

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Azucalen to produkt leczniczy do stosowania w łagodnych stanach zapalnych okolic zewnętrznych kobiecych narządów płciowych.

Skład
Substancjami czynnymi są: wyciągi płynne z kwiatów rumianku oraz kwiatów nagietka.

1 ml (0,94 g) zawiera
0,5 ml wyciągu płynnego Matricaria recutita L. (Chamomilla recutita L. Rauschert), flos (kwiat rumianku) (1:1); ekstrahent: etanol 70%
(v/v)
0,5 ml wyciągu płynnego z Calendula officinalis L., flos (kwiat nagietka) (1:1); ekstrahent etanol 70% (v/v).
Lek nie zawiera substancji pomocniczych.
Preparat zawiera 58-66% (v/v) etanolu.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania zewnętrznego.
Produkt przed zastosowaniem należy rozcieńczyć.
Łyżkę stołową (ok. 15 ml) preparatu rozpuścić w 1 litrze przegotowanej wody i używać do przemywań u dorosłych kobiet.

Działanie
Azucalen wykazuje działanie przeciwzapalne.

Wskazania
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany do przemywania okolicy zewnętrznych kobiecych narządów płciowych (wargi
sromowe) w łagodnych stanach zapalnych. Produkt zalecany w okresie pomenopauzalnym.
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Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Azucalen:
*w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne tj. kwiat rumianku, nagietka lub inne rośliny z rodziny astrowatych/złożonych
(Asteraceae/Compositae),
*u dzieci i młodzieży.

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

Częstość nieznana:
skórne reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd, rumień, obrzęk).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci i młodzieży.
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