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BOIRON, Sedatif PC, 60 tabletek
 

Cena: 27,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent BOIRON S.A.

Rejestracja Lek homeopatyczny

Opis produktu
 

Opis

Boiron Sedatif PC to homeopatyczny produkt leczniczy stosowany w celu łagodzenia nadmiernej nerwowości wywołanej stresami dnia
codziennego a także podczas kłopotów ze snem. Boiron Sedatif PC jest przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci.

Skład
Substancjami czynnymi leku są: Aconitum napellus 6CH, Belladonna 6CH, Calendula officinalis 6CH, Chelidonium majus 6CH, Abrus
precatorius 6CH, Viburnum opulus 6CH.

1 tabletka zawiera: Aconitum napellus 6CH 0.05 mg, Belladonna 6CH 0.05 mg, Calendula officinalis 6CH 0.05 mg, Chelidonium majus
6CH 0.05 mg, Abrus precatorius 6CH 0.05 mg, Viburnum opulus 6CH 0.05 mg.

Substancje pomocnicze: laktoza, kroskarmeloza sodu, stearynian magnezu.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Boiron Sedatif PC stosuje się doustnie, podjęzykowo.
Ze względu na ryzyko zakrztuszenia, w przypadku dzieci oraz osób, które mają problem z połykaniem zaleca się rozdrobnienie tabletek i
podanie w niewielkiej ilości wody.
Dorośli, młodzież i dzieci w wieku od 6 lat: 1 tabletka rano, 1 tabletka po południu, przy trudnościach w zasypianiu 2 tabletki przed snem,
trzymając tabletkę pod językiem, aż do rozpuszczenia.

Dzieci w wieku do 6 lat: według wskazań lekarza.

Wskazania
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Wspomagająco w stanach:
nadmiernej pobudliwości nerwowej,
nadmiernej nerwowości spowodowanej codziennymi stresami,
drażliwości, objawach nerwicy wegetatywnej,
zaburzeniach snu.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować Boiron Sedatif PC:
w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

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

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Sedatif PC u dzieci w wieku do 6 lat należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
Lek homeopatyczny zawiera laktozę, więc jeśli pacjent cierpi na nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem należy
skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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.

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.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
W przypadku stosowania u dzieci należy skonsultować się z lekarzem,
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