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Bioaron C, syrop, 100ml
 

Cena: 19,58 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Bioaron System (Bioaron C) to produkt leczniczy, który wspomaga leczenie oraz profilaktykę infekcji górnych dróg oddechowych a także
pobudza apetyt. Lek zawiera wyciąg z aloesu drzewiastego oraz witaminę C i można go stosować u dorosłych a także dzieci w wieku
powyżej 3 lat.

Skład
Substancjami czynnymi są: wyciąg płynny ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloes arborescentis recentis extractum fluidum) i
witamina C (Acidum ascorbicum).
5 ml leku (dawka jednorazowa) zawiera 1920 mg wyciągu z aloesu drzewiastego oraz 51 mg witaminy C.

Substancje pomocnicze: sacharoza, sok z aronii zagęszczony, benzoesan sodu, woda oczyszczona.

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

Lek należy stosować doustnie, przed jedzeniem.
Do opakowania dołączona jest miarka.

Infekcja górnych dróg oddechowych (np. przeziębienie) - stosowanie do 14 dni.
dzieci od 3 do 6 lat: 2 razy dziennie po 5 ml,
dzieci od 7 lat, młodzież, dorośli: 3 razy dziennie po 5 ml.
Jeśli po 7 dniach nie nastąpi poprawa lub objawy się nasilą, należy skonsultować się z lekarzem.

Profilaktycznie (w okresach pozainfekcyjnych) – stosować w cyklach 14 dniowych, tzn. 14 dni leczenie/co najmniej14 dni przerwy.
dzieci od 3 do 6 lat: 2 razy dziennie po 5 ml,
dzieci od 7 lat, młodzież, dorośli: 3 razy dziennie po 5 ml.
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Poprawa apetytu
1 raz dziennie 5 ml przed głównym posiłkiem.
Jeśli po 14 dniach nie nastąpi poprawa lub objawy się nasilą, należy skonsultować się z lekarzem.

Działanie
Bioaron System zawiera wyciąg z aloesu, który stymuluje odporność. Wykazano, że aloes wpływa na odpowiedź humoralną i
komórkową, powoduje wzrost liczby limfocytów B i T oraz przeciwciał. Efektem tego jest przywrócenie prawidłowej odpowiedzi układu
immunologicznego. Wzrost odporności wiąże się z ułatwieniem zwalczania infekcji wirusowych i bakteryjnych.

Wskazania
Leczenie pomocnicze w:
infekcjach górnych dróg oddechowych, np. w przeziębieniu,
celu poprawy apetytu.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Bioaron System:
w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
u osób stosujących leki obniżające odporność.

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

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występują u 1 na 1000 do 100 osób):
Reakcje alergiczne.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10 000 do 1000 osób):
Objawy gastryczne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek zawiera sacharozę - 5 ml zawiera 3,93 g sacharozy, więc stosować ostrożnie u osób z cukrzycą, a u osób z rzadkimi dziedzicznymi
zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy
nie należy przyjmować produktu leczniczego.
1 dawka (5ml) syropu zawiera 6,6 mg benzoesanu sodu.
W przypadku skłonności do uczuleń, chorób układowych lub o podłożu autoimmunologicznym (m.in. twardzina uogólniona, toczeń
układowy, choroba Hashimoto, Graves-Basedova, stwardnienie rozsiane, cukrzyca insulinozależna, reumatoidalne zapalenie stawów),
stwierdzonego podwyższonego stężenia immunoglobulin we krwi o zastosowaniu leku powinien zdecydować lekarz.
Należy zachować minimum 2 tygodniową przerwę pomiędzy przebytym szczepieniem ochronnym a zastosowaniem Bioaron System.
Syropu nie należy stosować w trakcie chemioterapii.

Przechowywanie:
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Lek stosować przed posiłkami.

Ciąża i karmienie 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.

Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.
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