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Sal Vichy artificiale tabl. x 40 szt.
 

Cena: 10,65 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
"ZIOŁOLEK" SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład 
Jedna tabletka zawiera: substancja czynna – 600mg (w tym: sodu wodorowęglan, sodu chlorek, sodu wodorofosforan bezwodny, sodu
siarczan bezwodny, potasu wodorowęglan) oraz substancje pomocnicze: sodu wodorowęglan, sacharoza – 38mg, sodu benzoesan,
kwas winowy; w tym jony: Na(+) 220mg, K(+) 8mg, CO3(2-) 492mg, Cl(-) 27mg, SO4(2-) 16mg, HPO4(2-) 8mg.

Działanie
Zawarta w produkcie leczniczym Sal Vichy mieszanina soli alkalicznych zobojętnia kwaśną treść żołądka. Ponadto zwiększa rezerwę
alkaliczną krwi. Lek działa również żółciopędnie i żółciotwórczo. Przeciwdziała powstawaniu kamieni żółciowych. Preparat ma postać
tabletek musujących przeznaczonych do przygotowywania roztworu. Roztwór sporządzony z 10 tabletek (6g) w litrze wody ma skład
zbliżony do naturalnej wody Vichy.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Sal Vichy wskazany do stosowania wspomagająco w leczeniu nadkwaśności treści żołądka, przewlekłego zapalenia
pęcherzyka żółciowego oraz kamicy żółciowej

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Należy chronić przed działaniem wilgoci.
Stosowanie leku w ciąży i w okresie karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Należy zachować ostrożność u osób na
diecie ubogosodowej, u osób ze zmniejszoną czynnością nerek, u osób kontrolujących ilość sodu w diecie, lek zawiera do 9,60mmol
(220,73mg) sodu w jednej dawce. Lek zawiera cukier, należy zachować ostrożność u diabetyków. U osób, u których stwierdzono
nietolerancję niektórych cukrów zaleca się konsultację lekarską przed zastosowaniem leku.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w przypadku stanów zapalnych dróg
moczowych, stanów zapalnych miedniczek nerkowych oraz pęcherza moczowego.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
Działania niepożądane:
Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. Częste przyjmowanie dużych dawek soli może
doprowadzić do stałej alkalizacji moczu. Lek zawiera sód, co może przyczyniać się do podwyższenia ciśnienia tętniczego.

Dawkowanie
Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek na ulotce. Stosować przed posiłkiem. Zaleca się rozpuścić 1-2 tabletki
w szklance wody (przegotowanej i ciepłej). Taki roztwór należy pić trzy raz na dobę. Należy się skonsultować z lekarzem w przypadku,
gdy działanie leku jest zbyt słabe lub zbyt mocne.

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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