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Boiron Oscillococcinum x 30 fiolek
 

Cena: 146,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 fiolek

Postać Granulaty

Producent BOIRON

Rodzaj rejestracji Lek homeopatyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek homeopatyczny Boiron Oscillococcinum w postaci fiolek jest produktem, który może być stosowany przez pacjentów dorosłych,
młodzież i dzieci powyżej 5. roku życia, a na wskazanie lekarza i zgodnie z ustalonym przez niego dawkowaniem również u młodszych
dzieci. Preparat nie wymaga popijania – dostępny jest w postaci specjalnych granulek, które szybko rozpuszczają się pod językiem.
Dzięki wygodnym fiolkom pojedynczą porcję produktu można mieć zawsze przy sobie (np. w torebce), aby móc ją przyjąć w momencie
pojawienia się pierwszych objawów infekcji.
Na co jest Boiron Oscillococcinum? Wskazaniem do stosowania Boiron Oscillococcinum są objawy przeziębienia, grypy oraz infekcji
grypopodobnych. Lek homeopatyczny może być pomocny w przypadku gorączki do 38,5°C, a także przy bólach kostno-stawowych oraz
przy uczuciu ogólnego rozbicia. Boiron Oscillococcinum jest preparatem, który najlepiej stosować jak najwcześniej od pojawienia się
objawów infekcji – wówczas jego działanie będzie najbardziej skuteczne. Warto zatem przyjąć produkt już na etapie uczucia drapania w
gardle, czy też uczucia zimna bądź rozbicia.

W opakowaniu znajduje się 30 fiolek jednodawkowych z granulkami Boiron Oscillococcinum. W skład 1 g granulek wchodzi Anas
barbariae hepatis et cordis extractum 200K - 0.01 ml oraz składniki pomocnicze, czyli sacharoza i laktoza. Zanim pacjent przyjmie lek
homeopatyczny Boiron Oscillococcinum, powinien zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Jeśli lekarz nie wskaże
inaczej, należy przyjmować lek zgodnie z dawkowaniem podanym w ulotce. W przypadku zamiaru podawania leku homeopatycznego
małym dzieciom zawsze zaleca się konsultację z lekarzem i postępowanie według jego wskazań.
Zalecane dawkowanie w przypadku pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 5. roku życia to na początku infekcji 1 dawka
(zawartość 1 fiolki) przyjmowana 2–3 razy dziennie w odstępach 6-godzinnych. Następnie, gdy infekcja się rozwinie, należy stosować 1
dawkę leku homeopatycznego rano oraz 1 dawkę na wieczór przez 3 kolejne dni. Przyjmując lek homeopatyczny, należy wsypać
zawartość fiolki pod język i trzymać w ten sposób, aż do rozpuszczenia. Jeśli natomiast produkt miałby być stosowany u dzieci, należy
postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Podając Boiron Oscillococcinum dzieciom, należy rozpuścić produkt w niewielkiej ilości
wody i w tej postaci podawać dziecku łyżeczką. Jeśli objawy choroby będą się u pacjenta nasilać bądź utrzymywać dłużej niż 3 dni,
zaleca się konsultację z lekarzem. Produkt można też stosować profilaktycznie, by zmniejszyć ryzyko zachorowania – wówczas należy
przyjmować 1 dawkę Boiron Oscillococcinum na tydzień. Profilaktycznie nie powinno się stosować leku homeopatycznego dłużej niż 6
miesięcy.
Lek homeopatyczny Boiron Oscillococcinum ma przeciwwskazania, więc nie każdy może go stosować. Przeciwwskazaniem jest
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nadwrażliwość na chociaż jeden z jego składników.

Skład

Substancją czynną leku jest: Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K - 0.01 ml w 1g granulek
Pozostałe składniki to: sacharoza, laktoza

Wskazania i działanie
Objawy grypy, przeziębienia i infekcji grypopodobnych: gorączka (do 38,5°C), uczucie ogólnego rozbicia, bóle mięśniowe i kostno-
stawowe.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

Dawkowanie
Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 5 lat:

Początek infekcji: zażyć 1 dawkę leku jak najwcześniej, w razie potrzeby powtórzyć 2 – 3 razy co 6 godzin.
Rozwinięta infekcja: po 1 dawce leku rano i wieczorem przez 3 dni

Zawartość tubki rozpuścić w ustach trzymając pod językiem.
Dzieci w wieku do 5 lat: według wskazań lekarza.
Granulki można rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podawać łyżeczką.
Czas stosowania: jeśli objawy choroby nasilają się lub utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

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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