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Esberitox N, tabletki, 100 szt.
 

Cena: 45,39 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 tabl.

Postać tabl.

Producent SCHAPER & BRUMMER GMBH & CO. KG

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Esberitox N, tabletki, 100 szt.

Esberitox N to produkt leczniczy roślinny w postaci tabletek stosowany w leczeniu przeziębień jako środek wspomagający, skracający
czas infekcji i łagodzący jej przebieg

Skład
Substancją czynną leku jest alkoholowy wyciąg z ziela żywotnika zachodniego (Thujae occidentalis herba), korzenia jeżówki purpurowej
(Echinaceae purpureae radice), korzenia dzikiego indygo (Baptisiae tinctoriae radice).

1 tabletka zawiera 0,215 ml wyciągu (1:11) odpowiadającego: Baptisiae tinctoriae radice 10mg, Echinaceae purpureae radice 7,5 mg,
Thujae occidentalis herba 2 mg.

Substancje pomocnicze: kwas askorbinowy, laktoza jednowodna, stearynian magnezu, polietylenoglikol 6000, sacharoza.

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.

•Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 3 tabletki.
•Dzieci od 6 do 12 lat: 3 razy dziennie po 2 tabletki.
•Dzieci od 4 do 6 lat: 3 razy dziennie po 1 tabletce.

Lek Esberitox N należy przyjmować rano, w środku dnia oraz wieczorem, popijając płynem, najlepiej wodą.

W przypadku podawania osobom, które mają trudności z połykaniem, szczególnie dzieciom poniżej 6 lat, zaleca się rozkruszyć tabletkę,
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zmieszać z wodą i dopiero powstałą zawiesinę podać choremu. Możliwe jest również ssanie tabletek.

Leczenie powinno być rozpoczęte możliwie szybko po wystąpieniu objawów i kontynuowane do czasu ich ustąpienia, nie dłużej jednak
niż 10 dni.

Działanie
Lek Esberitox N należy do grupy leków stymulujących układ immunologiczny.

Wskazania
Lek Esberitox N jest przeznaczony do leczenia przeziębień, jako środek wspomagający, skracający czas infekcji i łagodzący jej przebieg.

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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