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Tanninum albuminatum (TANINAL) tabl * 20ta
 

Cena: 12,86 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

TANINAL® jest to produkt leczniczy stosowany tradycyjnie, którego skuteczność opiera się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu i
doświadczeniu. TANINAL® zawiera połączenie garbników – kwasu taninowego (taniny) z białkiem – albuminą. Dzięki takiemu
połączeniu, lek nie wywiera silnego działania drażniącego na błonę śluzową żołądka. Preparat uwalnia garbniki w jelicie cienkim pod
wpływem działania enzymu trawiennego pankreatyny. Uwolniona tanina wykazuje działanie ściągające i bakteriostatyczne, działa także
przeciwbiegunkowo, tworząc trudnorozpuszczalne kompleksy z toksynami bakteryjnymi. Ponadto hamuje drobne krwawienia przy
uszkodzeniach naczyń włosowatych śluzówki jelit.
TANINAL® stosuje się tradycyjnie w biegunkach oraz w przypadku zatruć pokarmowych.
TANINAL® ma postać okrągłych tabletek o barwie od beżowej do brązowej.

Stosowanie:
Doustnie, dorośli – 3 razy na dobę 1 do 2 tabletek. dzieci powyżej 4 roku życia – 2 do 3 razy na dobę ½ do 1 tabletki.
Preparat należy przyjmować między posiłkami do ustąpienia objawów.

W przypadku zażycia większej dawki TANINALU® niż zalecana:
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki TANINALU® i pogorszenia samopoczucia (nudności, wymioty), należy niezwłocznie
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki TANINALU®:
Kontynuować leczenie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Po przerwaniu leczenia TANINALEM® może wystąpić:
Przerwanie leczenia TANINALEM® może spowodować nasilenie objawów chorobowych. Okres trwania kuracji zależy od rodzaju i
obrazu klinicznego choroby. Jeżeli objawy nie ustępują po 2-3 dniach u dorosłych, a po 1 dniu u dzieci lub w trakcie leczenia dochodzi do
pogorszenia stanu, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Skład w przeliczeniu na 1 tabletkę:
Substancja czynna: białczan taniny – 500 mg
Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, żelatyna wieprzowa, talk
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