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Azulan PhytoPharm płyn 100 ml
 

Cena: 10,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Płyny na skórę

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Chamomillae extractum

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: płynny wyciąg etanolowy z kwiatów rumianku (Chamomillae anthodii extractum fluidum) (0,5:1) – 100 ml.
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V).
Zawartość etanolu w produkcie wynosi 65-72% (V/V).

Wskazania i działanie
Produkt leczniczy roślinny do stosowania:

zewnętrznego w stanach zapalnych skóry, błon śluzowych jamy ustnej oraz dziąseł,
wewnętrznego w stanach skurczowych przewodu pokarmowego jako pomocniczy środek rozkurczający i wiatropędny oraz
stanach zapalnych przewodu pokarmowego jako pomocniczy środek przeciwzapalny.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia:

zewnętrznie (na skórę i błony śluzowe): 10% roztwór wodny preparatu (odmierzyć za pomocą dołączonej miarki 10 ml leku i
uzupełnić przegotowaną i ostudzoną wodą do połowy szklanki, tj. ok. 125 ml)
wewnętrznie: przyjmować 3-4 razy dziennie po 5 ml leku (odmierzyć za pomocą dołączonej miarki) w niewielkiej ilości płynu,
najlepiej przegotowanej i ostudzonej wody.

Dzieci poniżej 12. roku życia: nie zaleca się stosowania.

Przeciwwskazania
Nie stosować leku:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na rumianek lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae), dawniej - złożonych
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(Compositae)
u dzieci poniżej 12. roku życia

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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