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Boiron camilia - roztwór doustny 1 ml x 10 minimsów
 

Cena: 26,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 amp x 1 ml

Postać Ampułki

Producent BOIRON

Rodzaj rejestracji Lek homeopatyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek homeopatyczny Boiron Camilia w postaci roztworu doustnego przeznaczony jest dla niemowląt zmagających się z bolesnym
ząbkowaniem. Produkt dostępny jest w pojedynczych dawkach (minimsach), które należy podawać najmłodszym doustnie. Jedna
dawka wyrobu to 1 ml leku homeopatycznego.

Na co jest Boiron Camilia? Wskazaniem do stosowania leku homeopatycznego jest bolesne ząbkowanie, czyli dolegliwości bólowe
pojawiające się u dzieci w związku z przebijającymi się przez dziąsła zębami. U niektórych dzieci jest to szczególnie dokuczliwy czas,
który negatywnie wpływa na samopoczucie niemowlęcia w ciągu dnia, a także na problemy ze spokojnym snem w nocy. Lek
homeopatyczny Boiron Camilia w składzie posiada składniki łagodząco wpływające na dolegliwości towarzyszące ząbkowaniu. Jest to
produkt oparty na składnikach pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mineralnego, które działają przeciwbólowo, przeciwbiegunkowo i
przeciwzapalnie. To między innymi rumianek pospolity, który działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, a dodatkowo przyspiesza
gojenie się ran, a także rzewień, który redukuje dolegliwości żołądkowo-jelitowe, ból i obniżony apetyt. W formule produktu znajduje się
też szkarłatka, która ma właściwości łagodzące obrzęki, moczopędne i wykrztuśne.

W opakowaniu znajduje się 10 dawek Boiron Camilia. W skład każdej z nich wchodzi Chamomilla vulgaris 9 CH 333,3 mg, Phytolacca
decandra 5 CH 333,3 mg oraz Rheum 5 CH 333,3 mg, a dodatkowo substancje pomocnicze (woda oczyszczona). Produkt należy
stosować zgodnie z zaleceniami producenta i w dawkach przez niego rekomendowanych, dlatego przed zastosowaniem leku
homeopatycznego należy zapoznać się z jego ulotką.

Dawka dobowa leku homeopatycznego Camilia to 6 minimsów. Dawkę dobową należy podzielić na 3-6 dawek jednorazowych,
wkraplając dziecku doustnie zawartość minimsa. Aby skorzystać z minimsa, należy otworzyć aluminiową saszetkę i oderwać
pojedynczy pojemniczek leku homeopatycznego, a następnie przekręcić i ułamać jego końcówkę. W ten sposób można łatwo wkropić
zawartość pojemniczka do jamy ustnej siedzącego dziecka. Każdorazowo należy wykorzystywać nowy, świeżo otwarty pojemniczek.
Stosowanie leku homeopatycznego powinno być kontynuowane przez 3–8 dni, ale jeśli ból towarzyszyć będzie dziecku dłużej niż 3 dni,
należy skonsultować się z lekarzem, by sprawdzić, czy faktycznie jest on efektem ząbkowania.
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Camilia jest lekiem homeopatycznym, który może mieć działania niepożądane, choć nie muszą one wystąpić u każdej osoby stosującej
ten produkt. Zaobserwowanie jakichkolwiek skutków ubocznych leku stanowi wskazanie do konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Nie wszyscy mali pacjenci z bolesnym ząbkowaniem mogą stosować lek homeopatyczny Boiron Camilia. Przeciwwskazania do
stosowania produktu obejmują przede wszystkim nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. Produktu nie powinno się używać,
gdy minie data ważności podana na opakowaniu, a dodatkowo należy go przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla
dzieci.

Wskazania i działanie
Ząbkowanie jest jednym z najtrudniejszych przeżyć dla każdego malucha w okresie niemowlęcym. Ból spowodowany przebijającymi się
przez dziąsła zębami uniemożliwia spokojny sen dziecka oraz normalne jego funkcjonowanie w ciągu dnia, co daje się we znaki nie tylko
dziecku, ale także jego opiekunom. Chcąc załagodzić w pewnym stopniu nieprzyjemne dolegliwości związane z ząbkowaniem,
opracowany został lek homeopatyczny Camilia w postaci pojedynczych dawek w osobnych pojemniczkach (minimsach), których
zawartość jest podawana dziecku doustnie.

W leku homeopatycznym Camilia zastosowano specjalnie opracowaną formułę składników pochodzenia naturalnego – roślinnego,
zwierzęcego lub mineralnego. Metoda wykorzystania do opracowania leku Camilia polega na otrzymaniu substancji aktywnej poprzez
rozcieńczenie i dynamizację materiału wyjściowego, a następnie połączenie jej z podłożem.

Wśród składników aktywnych leku Camilia znajdziemy:

● rumianek pospolity, który posiada przede wszystkim właściwości rozkurczające mięśnie gładkie, przeciwzapalne, dezodorujące,
przyspieszające gojenie ran, przeciwbakteryjne i pobudzające przemianę materii w skórze;
● rzewień – pomaga przede wszystkim w zwalczaniu dolegliwości żołądkowo-jelitowych, ale także pomaga osobom, które borykają się z
obniżonym apetytem, wzdęciami, dolegliwościami bólowymi, chorobą wrzodową, trądzikiem lub problemami skórnymi;
● szkarłatkę, która wykazuje działanie wykrztuśne, moczopędne, wymiotne i przeczyszczające. Wspomaga także leczenie infekcji układu
oddechowego, łagodzi obrzęki i ułatwia wydalanie moczu.

Specjalnie dobrane składniki w leku Camilia wykazują działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwbiegunkowe. Wygodna aplikacja
leku Camilia za pomocą minimsów pozwala na podawanie leku dziecku bez kontaktu z rozpulchnionymi dziąsłami, co mogłoby się
wiązać z dodatkowym ich podrażnieniem.

Dawkowanie
Przed użyciem leku homeopatycznego Camilia należy zapoznać się z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta lub skonsultować
się z lekarzem, czy też farmaceutą. Zalecana dawka dobowa leku Camilia to 6 pojemniczków (minimsów). Zawartość całego
pojemniczka (minimsa) należy wkraplać doustnie od 3 do 6 razy na dobę. Leczenie preparatem Camilia można kontynuować przez trzy
do ośmiu dni. Jeżeli dolegliwości bólowe utrzymają się przez okres dłuższy niż trzy dni, zaleca się skonsultować z lekarzem w celu
potwierdzenia, czy ból jest związany z ząbkowaniem.

Istnieje możliwość powtórzenia powyższego schematu dawkowania w przypadku ponownego wystąpienia objawów ząbkowania.

Skład
Substancjami czynnymi leku Camilia są: Chamomilla vulgaris 9CH, Phytolacca decandra 5CH, Rheum 5CH.

1 ml leku zawiera:

Chamomilla vulgaris 9 CH 333,3 mg
Phytolacca decandra 5 CH 333,3 mg
Rheum 5 CH 333,3 mg

Substancje pomocnicze leku to: woda oczyszczona.

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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