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Krople żołądkowe 35 g
 

Cena: 3,94 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 35 g

Postać krop.doustne, roztwór

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Lek Krople żołądkowe T poprawiające trawienie, wzmagające łaknienie, a także działające wiatropędnie.

Skład
100 kropli zawiera:

Amara tinctura (1:5) ex: 25,0 g: Gentianae radice - 35 cz.; Menyanthidis folio -35 cz.; Auranti amari epicarpio et mesocarpio - 30 cz.;
ekstrahent: etanol 70% (v/v)
Valerianae tinctura (1:5) 25,0 g; ekstrahent: etanol 70% (v/v)
Menthae piperitae tinctura (1:20) 25,0 g; ekstrahent: etanol 90% (v/v)
Hyperici tinctura (1:5), 25,0 g; ekstrahent: etanol 60% (v/v)
Zawartość etanolu: 67% - 72% (v/v)
Substancje pomocnicze: etanol, woda.

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

Krople stosuje się 30-40 kropli leku należy rozcieńczyć wokoło 1/4 szklanki wody i wypić.

Działanie
Produkt leczniczy roślinny tradycyjny, którego wskazania do stosowania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania.

Wskazania
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w niestrawności i wzdęciach.
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Przeciwwskazania
Kiedy nie należy stosować leku Krople żołądkowe T:
w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.

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

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

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
Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.
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