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Azulan, płyn, 100g
 

Cena: 12,71 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 g

Postać płyn

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Skład
Substancja czynna: płynny wyciąg etanolowy z kwiatów rumianku (Chamomillae anthodii extractum fluidum) (0,5:1) – 100ml.
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V). Zawartość etanolu w produkcie wynosi 65-72% (V/V).

Działanie
Płyn Azulan jest produktem leczniczym przeznaczonym zarówno do stosowania zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Zawarty w nim
płynny wyciąg etanolowy z kwiatów rumianku jest pomocny w przypadku stanów skurczowych przewodu pokarmowego (działa
rozkurczająco i wiatropędnie) oraz stanów zapalnych przewodu pokarmowego (działa przeciwzapalnie). Wskazaniem do użytku
zewnętrznego leku są stany zapalne skóry oraz błon śluzowych jamy ustnej i dziąseł.

Zastosowanie
Produkt leczniczy Azulan płyn wskazany do stosowania zewnętrznego w stanach zapalnych skóry oraz błon śluzowych jamy ustnej i
dziąseł, a także do stosowania wewnętrznego w stanach skurczowych przewodu pokarmowego pomocniczo jako środek rozkurczający i
wiatropędny oraz w stanach zapalnych przewodu pokarmowego pomocniczo jako środek przeciwzapalny.

Informacje dodatkowe
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i
światła. Lek zawiera 65-72 % (V/V) etanolu – 5ml (jedna dawka) zawiera ok. 2,9 g etanolu, co odpowiada około 30ml wina lub około 72ml
piwa. Przez zawartość alkoholu produkt może szkodliwie działać na osoby z chorobą alkoholową i na osoby ze schorzeniami wątroby
lub osoby chorujące na padaczkę. Nie zaleca się prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn przez około 30 minut po przyjęciu dawki
doustnej.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik płynu. Nie stosować w przypadku uczulenia na rumianek lub inne
rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae), dawniej – złożonych (Compositae). Nie stosować poniżej 12. roku życia. Nie zaleca się
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stosować u kobiet w okresie ciąży i laktacji zwłaszcza w użytku wewnętrznym (zawiera alkohol).

Działania niepożądane:
W trakcie stosowania leku u niektórych osób wystąpić mogą działania niepożądane. Działania niepożądane o nieznanej częstości
występowania: podrażnienie i suchość skóry przy stosowaniu zewnętrznym (ze względu na zawartość etanolu), reakcje uczuleniowe
(nadwrażliwość na rumianek lub inne rośliny z rodziny Compositae), alergia kontaktowa na rumianek, ostra reakcja alergiczna.

Dawkowanie
Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek na ulotce. Dawkowanie u dorosłych i u dzieci powyżej 12. roku życia:
zewnętrznie (na skórę oraz błony śluzowe) – 10% roztwór wodny preparatu (odmierzyć za pomocą dołączonej do opakowani miarki
10ml leku i uzupełnić przegotowaną i ostudzoną wodą do połowy szklanki około 125ml); wewnętrznie – stosować 3-4 razy dziennie,
przyjmować po 5ml płynu (odmierzyć miarką dołączoną do opakowania) rozpuszczonego w niewielkiej ilości płynu (najlepiej
przegotowanej i ostudzonej wody).
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