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Urosept tabl.drażow. 60tabl.
 

Cena: 27,54 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl. (4 blist.po 15szt.)

Postać tabl.drażow.

Producent POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Urosept to produkt leczniczy o łagodnym działaniu moczopędnym.

Skład
Substancje czynne: wyciąg gęsty złożony z liści brzozy, korzenia pietruszki, naowocni fasoli (Extractum spissum compositum (4-7 : 1)
ex: Betulae folio 4,40 cz., Petroselini radice 2,66 cz., Phaseoli pericarpio 1,00 cz.), naowocnię fasoli sproszkowaną (Phaseoli pericarpium),
wyciąg suchy z liści borówki brusznicy (Vitis idaeae folii extractum siccum (3-6 : 1), wyciąg suchy z ziela rumianku (Chamomillae herbae
extractum siccum (7-9 : 1), potasu cytrynian, sodu cytrynian.

Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, sacharoza, laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, talk,
guma arabska suszona rozpyłowo, indygotyna (E 132), mieszanina wosku pszczelego białego i wosku Carnauba (Capol 1295).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 2 tabletki 3 razy dziennie. Popić szklanką wody.

Działanie
Urosept jest tradycyjnie stosowanym lekiem o łagodnym działaniu moczopędnym. Skuteczność leku opiera się wyłącznie na długim
okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania
Urosept jest stosowany pomocniczo w zakażeniach układu moczowego i w kamicy dróg moczowych.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Urosept
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w przypadku uczulenia na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej Compositae) lub którykolwiek z pozostałych składników
tego leku.
w przypadku gdy wystąpią obrzęki spowodowane niewydolnością serca i nerek.
u dzieci poniżej 12 roku życia.

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

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ze względu na obecność wyciągu z korzenia pietruszki o potencjalnych właściwościach fotouczulających istnieje niewielkie
prawdopodobieństwo wystąpienie zmian skórnych u osób o jasnej karnacji przy nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne.
Lek zawiera laktozę i sacharozę.
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25oC
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

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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