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Boiron Homeovox x 60 tabl (chrypka)
 

Cena: 19,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent BOIRON

Rodzaj rejestracji Lek homeopatyczny

Opis produktu
 

Wstęp
Lek homeopatyczny Boiron Homeovox w postaci tabletek drażowanych jest wyrobem, który może być stosowany przez pacjentów
dorosłych oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat (dzieci w wieku 6–12 lat mogą stosować produkt na wskazanie lekarza i w ustalonej
przez niego indywidualnie dawce). Produkt przeznaczony jest do podania doustnego. Na co jest Boiron Homeovox? Wskazaniem do
stosowania leku homeopatycznego jest chrypka oraz nadwyrężenie strun głosowych związane z mówieniem, czy też śpiewaniem.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek Boiron Homeovox. W skład 1 tabletki leku homeopatycznego wchodzi 0,091 mg Aconitum
napellus 3CH, 0,091 mg Arum triphyllum 3CH, 0,091 m Ferrum phosphoricum 6CH g, 0,091 mg Calendula officinalis 6CH, 0,091 mg
Spongia tosta 6CH, 0,091 mg Belladonna 6CH, 0,091 mg Mercurius solubilis Hahnemanni 6CH, 0,091 mg Hepar sulfuris calcareum 6CH,
0,091 mg Kalium bichromicum 6CH, 0,091 mg Populus candicans 6CH oraz 0,091 mg Bryonia 3CH. Składniki pomocnicze leku
homeopatycznego to natomiast sacharoza, laktoza i skrobia kukurydziana, a dodatkowo talk, stearynian magnezu oraz guma arabska, a
poza tym żelatyna, wosk biały oraz wosk Carnauba.

Lek homeopatyczny Boiron Homeovox należy stosować zgodnie z rekomendacjami producenta lub według wskazań lekarza.
Rekomendowane dawkowanie leku homeopatycznego przy planowanym długotrwałym wysiłku strun głosowych to 2 tabletki
przyjmowane w częstotliwości 4 razy dziennie w przeddzień oraz w dniu tego wysiłku. Jeżeli natomiast lek homeopatyczny Boiron
Homeovox będzie stosowany przy chrypce lub zaniku głosu, zaleca się powolne ssanie 2 tabletek Boiron Homeovox co godzinę,
stopniowo zwiększając odstępy między kolejnymi dawkami, gdy pacjent zauważy poprawę. Nie należy przyjmować większej ilości
tabletek na dobę niż 8 sztuk. Dawkowanie dla dzieci w wieku 6–12 lat powinien ustalić lekarz.

Lek homeopatyczny Boiron Homeovox może powodować działania niepożądane, jednak nie występują one u każdego. Dotychczas
skutki uboczne Boiron Homeovox nie zostały zgłoszone, jednak jeśli pacjent zaobserwuje u siebie takowe, powinien skonsultować się z
lekarzem.
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Boiron Homeovox jest lekiem homeopatycznym, który nie może być stosowany przez każdego, ponieważ ma pewne 
przeciwwskazania. Tabletek nie powinny stosować osoby z nadwrażliwością na substancje, które znajdują się w formule produktu. Jeśli
pacjent nie wie o swojej nadwrażliwości i przyjmie lek i w związku z tym zauważy u siebie objawy reakcji alergicznej, powinien
zaprzestać dalszego stosowania leku homeopatycznego i skonsultować się w tej sprawie z lekarzem. Jeżeli lek homeopatyczny miałby
być stosowany przez dzieci w wieku 6–12 lat, należy wcześniej skonsultować się z lekarzem i stosować produkt zgodnie z ustalonym
przez niego dawkowaniem. Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią i chce korzystać z tego leku homeopatycznego, również
konieczna jest konsultacja z lekarzem. Tabletki drażowane Boiron Homeovox powinny być przechowywane w taki sposób, aby nie były
widoczne i dostępne dla dzieci.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: Aconitum napellus 3CH 0,091 mg, Arum triphyllum 3CH 0,091 mg, Fe rrum phosphoricum 6CH
0,091 mg, Calendula officinalis 6CH 0,091 mg, Spongia tosta 6CH 0,091 mg, Belladonna 6CH 0,091 mg, Mercurius solubilis
Hahnemanni 6CH 0,091 mg, Hepar sulfuris calcareum 6CH 0,091 mg, Kalium bichromicum 6CH 0,091 mg, Populus candicans
6CH 0,091 mg, Bryonia 3CH 0,091 mg w 1 tabletce 300 mg.
Pozostałe składniki to: sacharoza, laktoza, skrobia kukurydziana, talk, stearynian magnezu, guma arabska, żelatyna, wosk biały,
wosk Carnauba

Wskazania i działanie
Chrypka, nadwyrężenie strun głosowych (mówienie, śpiewanie).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

Dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat:

 W przeddzień i w dniu planowanego długotrwałego wysiłku strun głosowych (mówienie, śpiewanie), ssać powoli 2 tabletki 4
razy dziennie.
W przypadku wystąpienia chrypki lub zaniku głosu, ssać powoli po 2 tabletki co godzinę, zwiększając w miarę poprawy odstępy
pomiędzy przyjmowaniem leku. Nie przekraczać dawki 8 tabletek na dobę.

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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