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Bioaron System 200 ml
 

Cena: 25,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Płyny doustne

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum ascorbicum, Aloes, Aroniae succus

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Bioaron System w postaci syropu jest produktem na bazie wodnego wyciągu ze świeżych liści aloesu drzewiastego z dodatkiem
witaminy C, który może być stosowany przez pacjentów dorosłych, młodzież i dzieci w wieku powyżej 3 lat.

Na co jest Bioaron System? Wskazaniem do stosowania leku jest profilaktyka różnej etiologii chorób górnych dróg oddechowych, a
także ich leczenie. Lek Bioaron System wskazany jest też do stosowania pomocniczego w związku z brakiem apetytu. W przypadku
infekcji bakteryjnych i wirusowych lek Bioaron System przyczynia się do skrócenia czasu występowania dolegliwości i łagodzenia
nasilenia tych objawów, poza tym pozytywnie wpływa na układ odpornościowy, przywracając mu prawidłowe funkcje. Syrop Bioaron
System stosowany profilaktycznie redukuje natomiast częstotliwość pojawiania się infekcji. Z kolei wykorzystywany przy braku łaknienia
przyczynia się do pobudzania apetytu.

W opakowaniu znajduje się 200 ml syropu Bioaron System. W skład 100 ml produktu wchodzi 38,4 g płynnego wyciągu ze świeżych
liści aloesu drzewiastego oraz 1,02 g witaminy C. Formułę leku uzupełniają substancje pomocnicze, do których zalicza się sacharoza i
zagęszczony sok z aronii, a także benzoesan sodu oraz woda oczyszczona. Przed zastosowaniem leku Bioaron System należy
zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką i – jeśli lekarz nie wskaże inaczej – należy przestrzegać zawartych w niej wskazówek.
Nie powinno się przekraczać wskazanych dawek leku i czasu trwania zalecanej terapii.

Syrop Bioaron System powinien być przyjmowany przed posiłkiem. Jeśli jest stosowany pomocniczo przy infekcjach górnych dróg
oddechowych, zaleca się terapię 14-dniową. Dzieci w wieku 3–6 lat powinny przyjmować 5 ml syropu dwa razy na dobę. Dzieci od 7 lat,
młodzież i osoby dorosłe powinny natomiast stosować 5 ml syropu 3 razy na dobę. Jeśli syrop nie przyniesie poprawy po 7 dniach lub
objawy pacjenta nasilą się, wymagana jest konsultacja z lekarzem. Rekomendowane dawkowanie w przypadku stosowania
profilaktycznego jest takie samo – wówczas należy prowadzić terapię przez 14 dni, a po kolejnych 14 dniach ją powtórzyć, stosując lek
w cyklach. Gdy lek Bioaron System będzie natomiast stosowany pomocniczo przy braku apetytu, należy przyjmować produkt raz na
dobę – 5 ml syropu na 15 minut przed głównym posiłkiem. Terapia powinna wówczas trwać również 14 dni i można ją powtórzyć po
14-dniowej przerwie i stosować w cyklach.
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Lek Bioaron System posiada przeciwwskazania do stosowania. Nie zaleca się korzystania z niego w przypadku uczulenia na aloes
drzewiasty bądź witaminę C, poza tym nie jest zalecany przy nadwrażliwości na którykolwiek z pomocniczych składników syropu. 
Produkt leczniczy Bioaron System nie powinien też być łączony z lekami immunosupresyjnymi, które hamują odpowiedź układu
odpornościowego. Syropu nie należy podawać dzieciom, które nie ukończyły 3 lat. W związku z brakiem odpowiednich danych nie zaleca
się też stosowania produktu przez pacjentki spodziewające się dziecka i karmiące piersią.

Opis
System
(Aloes arborescentis recentis extractum fluidum + Acidum ascorbicum)
1920 mg +51 mg/5 ml, syrop

Wskazania
Lek przeznaczony jest do stosowania pomocniczo:

w profilaktyce i leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych o różnej etiologii,
w braku apetytu.

OTC - Lek wydawany bez przepisu lekarza.

Cechy

od 3 lat*
* Lek przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 3 lat, młodzieży i dorosłych
Lek przebadany klinicznie
Zawiera aloes drzewiasty i witaminę C
Wielokierunkowe działanie

Składniki
100 ml syropu zawiera 38,4 g wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloes arborescentis recentis extractum fluidum)
(DER 1:4, ekstrahent: woda) i 1,02 g witaminy C (Acidum ascorbicum), Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza,
benzoesan sodu, Dawka jednorazowa leku (5 ml) zawiera około 3,93 g sacharozy i 6,6 mg benzoesanu sodu

Stosowanie
Sposób stosowania i droga podania
Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent
Phytopharm Klęka S.A.

Zawartość opakowania
200

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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