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Boiron camilia - roztwór doustny 1 ml x 30 minimsów
 

Cena: 94,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 amp x 1 ml

Postać Ampułki

Producent BOIRON

Rodzaj rejestracji Lek homeopatyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek homeopatyczny Boiron Camilia - roztwór doustny w postaci minimsów jednodawkowych z roztworem doustnym jest produktem
na bazie surowców pochodzenia roślinnego, w tym szkarłatki, rumianku pospolitego oraz rzewienia. Preparat dostępny jest w formie
wygodnych w stosowaniu jednodawkowych minimsów, które można podać dziecku doustnie bez kontaktu z dziąsłami, redukując tym
samym ryzyko ich podrażnienia. Na co jest Boiron Camilia - roztwór doustny? Wskazaniem do stosowania leku homeopatycznego jest
bolesne ząbkowanie u niemowląt. Składniki zawarte w leku Boiron Camilia - roztwór doustny działają przeciwbólowo i przeciwzapalnie,
a także przeciwbiegunkowo. Zawarty w leku homeopatycznym rumianek pospolity ma właściwości rozkurczające mięśnie gładkie, a
oprócz tego działa przeciwbakteryjnie i dezodorująco, a przy tym pobudza przemianę materii, a także przyspiesza gojenie się ran. W
składzie leku homeopatycznego znajduje się też rzewień, którego działanie polega na zwalczaniu dolegliwości związanych z układem
pokarmowym. Szkarłatka natomiast działa wykrztuśnie i moczopędnie, poza tym ma właściwości przeczyszczające i przeciwwymiotne.

W opakowaniu znajduje się 30 minimsów, każdy po 1 ml roztworu doustnego Boiron Camilia. W skład 1 ml leku homeopatycznego
wchodzi 333,3 mg Chamomilla vulgaris 9 CH oraz 333,3 mg Phytolacca decandra 5 CH, a także 333,3 mg Rheum 5 CH. W składzie leku
homeopatycznego znajdują się też składniki pomocnicze. Przed skorzystaniem z produktu należy przeczytać dokładnie treść ulotki
dołączonej do opakowania. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, należy lek homeopatyczny Boiron Camilia - roztwór doustny stosować
zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca się podawanie dziecku leku homeopatycznego doustnie w ilości do 6 minimsów na dobę.
Najlepiej aplikować dziecku doustnie zawartość jednego minimsa w częstotliwości 3-6 razy na dobę przez 3-8 dni. Jeśli ból u dziecka nie
ustąpi po 3 dniach terapii, należy skonsultować się z lekarzem, by sprawdzić, czy jego pochodzenie faktycznie ma związek z
ząbkowaniem. Przy kolejnym ząbkowaniu schemat leczenia może być powtórzony.

Jeśli opiekun zaobserwuje u dziecka jakiekolwiek działania niepożądane leku homeopatycznego Boiron Camilia - roztwór doustny,
powinien skonsultować się z lekarzem lub z farmaceutą. Lek homeopatyczny Boiron Camilia - roztwór doustny posiada też 
przeciwwskazania, więc nie w każdym przypadku można z niego korzystać. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na chociaż jeden z
jego składników. Lek homeopatyczny przeznaczony jest do stosowania doustnego i wyłącznie w ten sposób należy z niego korzystać –
nie można wkraplać go do oka czy ucha i nie jest wskazany do wstrzykiwania. Jeśli u pacjenta pojawią się dodatkowe objawy
ząbkowania, w tym objawy gorączki, biegunki lub nasilony ból, również wymagana jest konsultacja z lekarzem. Lek homeopatyczny
Boiron Camilia - roztwór doustny wymaga przechowywania w miejscu, do którego dzieci nie będą mieć dostępu. Nie należy z niego
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korzystać, gdy minie podana na opakowaniu data ważności.

Skład
Substancjami czynnymi leku Camilia są: Chamomilla vulgaris 9CH (rumianek pospolity), Phytolacca decandra 5CH (szkarłatka), Rheum
5CH (rzewień).

1 ml leku zawiera:

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

Składniki pomocnicze leku Camilia to: woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Ząbkowanie to trudny i uciążliwy okres w życiu każdego niemowlęcia. Uporczywy ból przebijających się przez dziąsła zębów
uniemożliwia maluszkom codzienne funkcjonowanie i zaburza ich sen, co jest bardzo uciążliwe zarówno dla dziecka, jak i jego
opiekunów. W trosce o komfort najmłodszych pacjentów stworzony został lek homeopatyczny Camilia w formie pojedynczych dawek w
osobnych pojemniczkach (minimsach), których zawartość podawana jest dziecku doustnie.

Lek Camilia wyróżnia specjalnie opracowana formuła składników pochodzenia roślinnego. Substancje aktywne leku zostały pozyskane
w procesie rozcieńczania i dynamizacji materiału wyjściowego, a następnie połączenia ich z podłożem.

Składniki zawarte w leku homeopatycznym Camilia to:

rumianek pospolity – wykazuje właściwości rozkurczające mięśnie gładkie, dzięki czemu polecany do stosowania w przypadku
niestrawności i problemów żołądkowych. Rumianek posiada również działanie dezodorujące, przyspieszające gojenie ran,
przeciwbakteryjne i pobudzające przemianę materii;
rzewień – wspiera zwalczanie dolegliwości żołądkowo-jelitowych, a także pomaga osobom, które mają problem z osłabionym
apetytem, wzdęciami, bólami różnego pochodzenia, chorobą wrzodową, trądzikiem lub problemami skórnymi;
szkarłatka – substancja o działaniu wykrztuśnym, moczopędnym, przeciwwymiotnym i przeczyszczającym. Wspiera leczenie
infekcji układu oddechowego, łagodzi obrzęki oraz pomaga w szybszym wydalaniu moczu.

Składniki zawarte w leku Camilia wykazują potrójne działanie: przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwbiegunkowe. Lek zamknięty jest
w wygodnych w użyciu minimsach, dzięki czemu może być on podawany dziecku bez kontaktu z rozpulchnionymi dziąsłami, chroniąc
tym samym maluszka przed kolejnymi podrażnieniami dziąseł.

Dawkowanie
Przed pierwszym użyciem leku Camilia zaleca się zapoznanie z informacjami zawartymi w ulotce lub kierowanie się zaleceniami lekarza
czy też farmaceuty.

Zalecane dzienne spożycie leku Camilia to: 6 pojemniczków (minimsów). Zawartość całego minimsa powinna zostać aplikowana
doustnie od 3 do 6 razy na dobę.

Leczenie preparatem Camilia można kontynuować przez okres od trzech do ośmiu dni. W sytuacji, gdy dolegliwości bólowe nie ustąpią
po trzech dniach, zaleca się skonsultowanie z lekarzem, by potwierdzić, czy ból nie ma związku z innymi schorzeniami. Istnieje
możliwość powielania schematów dawkowania w przypadku ponownego wystąpienia objawów.

Przeciwwskazania
Lek Camilia nie powinien być podawany dzieciom w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

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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