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Boiron Oscillococcinum x 6 fiolek
 

Cena: 29,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 6 fiolek

Postać Granulaty

Producent BOIRON

Rodzaj rejestracji Lek homeopatyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek homeopatyczny Boiron Oscillococcinum w postaci mikrokapsułek rozpuszczających się pod językiem i niewymagających
popijania to produkt stosowany w przypadku pierwszych objawów przeziębienia, grypy oraz infekcji grypopodobnych. Wyrób może być
stosowany przez osoby dorosłe, młodzież i dzieci w wieku powyżej piątego roku życia. W przypadku młodszych dzieci jego dawkowanie
powinien ustalić indywidualnie lekarz.

Kiedy zażywać Boiron Oscillococcinum? Wskazaniami do stosowania tego leku homeopatycznego są między innymi stan
podgorączkowy lub gorączka (do 38,5°C), a także wrażenie drapania w gardle i uczucie rozbicia. Objawem świadczącym o początku
infekcji może być również uczucie zimna oraz bóle mięśniowe i kostno-stawowe. Produkt może być pomocny przy pierwszych objawach
infekcji, w tym przeziębienia, grypy oraz infekcji grypopodobnych. Lek homeopatyczny Boiron Oscillococcinum stosować można także
profilaktycznie – zwłaszcza w sezonie zwiększonego ryzyka infekcji wirusowych, czyli w czasie od października do marca. Substancją
czynną leku homeopatycznego jest Anas barbariae hepatis et cordis extractum. Jest to materiał pochodzenia biologicznego, a
konkretnie autolizat tkankowy kaczki berberyjskiej.

W opakowaniu znajduje się 6 fiolek Boiron Oscillococcinum. Każda zapakowana jest osobno, by można było łatwiej nosić ją przy sobie i
wykorzystać w razie potrzeby. W każdej fiolce znajdują się granulki rozpuszczające się pod językiem. Dawka substancji czynnej w 1 g
granulek to 0,01 ml Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K. Składniki pomocnicze leku homeopatycznego to natomiast
sacharoza i laktoza.

Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce dołączonej do opakowania. W przypadku początków infekcji u osób
dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej pięciu lat zaleca się jak najszybsze przyjęcie jednej dawki produktu, a następnie w razie
potrzeby można zażyć kolejne 2–3 dawki w 6-godzinnych odstępach. Jeśli infekcja jest już rozwinięta, zaleca się natomiast
przyjmowanie po jednej dawce leku homeopatycznego rano i wieczorem przez trzy kolejne dni. Granulki należy wsypać do jamy ustnej i
umieścić pod językiem, gdzie ulegną rozpuszczeniu. Jeżeli przyjmowanie leku homeopatycznego przez trzy dni nie przyniesie
oczekiwanych rezultatów, należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku dzieci w wieku poniżej pięciu lat dawkowanie powinien ustalić lekarz. Młodszym dzieciom granulki leku homeopatycznego
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Boiron Oscillococcinum można rozpuścić w niewielkiej ilości płynu i podać na łyżeczce. Produkt powinno się stosować zgodnie z
zaleceniami – nie należy przekraczać podanych dawek leku homeopatycznego.

Nie zgłoszono jeszcze żadnych przypadków przedawkowania produktu. Nieznane są także żadne działania niepożądane leku
homeopatycznego Boiron Oscillococcinum. Jeśli jednak u pacjenta pojawią się jakiekolwiek dolegliwości, które mogłyby być efektem
stosowania produktu, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazaniem do stosowania leku homeopatycznego Boiron Oscillococcinum jest nadwrażliwość na jego substancję czynną lub
pomocnicze. Objawy takie jak gorączka powyżej 39°C, uporczywy kaszel i duszności nie stanowią wskazania do przyjęcia na własną
rękę leku homeopatycznego. W przypadku ich wystąpienia należy skonsultować się z lekarzem, który zadecyduje o dalszych działaniach.
W skład produktu wchodzi laktoza i sacharoza, dlatego nie powinni go przyjmować pacjenci z niedoborem laktazy, dziedziczną
nietolerancją galaktozy czy zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, a także zaburzeniami nietolerancji fruktozy oraz niedoborem
sacharazy-izomaltazy. Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku homeopatycznego
przez kobiety w ciąży i matki karmiące piersią, pacjentki te powinny skonsultować się ze swoim lekarzem przed zażyciem leku
homeopatycznego. Nie powinno się stosować go, gdy minie termin jego ważności. Lek homeopatyczny Boiron Oscillococcinum ważny
jest przez pięć lat od daty produkcji, która podana jest na opakowaniu.

Wskazania i działanie
Boiron Oscillococcinum to homeopatyczny produkt leczniczy dostępny w formie mikrokapsułek rozpuszczających się pod językiem i
niewymagających popijania płynem. Preparat ten stosowanych jest u pacjentów, u których występują objawy grypy, przeziębienia i
infekcji grypopodobnych, takie jak gorączka powyżej 38,5°C, uczucie ogólnego rozbicia, bóle mięśniowe, a także bóle kostno-stawowe.
Co więcej, lek Boiron Oscillococcinum może być stosowany leczniczo podczas grypy i przeziębienia, a także zapobiegawczo w okresie
zwiększonej zachorowalności na grypę. Regularne przyjmowanie leku Boiron Oscillococcinum w okresie od października do marca, a
także w czasie epidemii, pomaga w zmniejszeniu ryzyka rozprzestrzenienia się infekcji.

Lek Boiron Oscillococcinum produkowany jest w ściśle kontrolowanych warunkach, z materiału pochodzenia biologicznego – autolizatu
tkankowego kaczki berberyjskiej (Anas barbariae). Jedno opakowanie Boiron Oscillococcinum zawiera 6 małych, plastikowych,
jednodawkowych dawek, które można mieć zawsze przy sobie i przyjmować o dowolnej porze, w tym przede wszystkim po pojawieniu
się pierwszych oznak infekcji grypowej.

Szczelna osłonka, jaką zastosowano w mikrogranulkach pod język Boiron Oscillococcinum sprawia, że lek ten jest przydatny do
spożycia przez długi czas. Lek może być stosowany przez okres 5 lat od daty produkcji, która została podana na opakowaniu.
Skuteczność leku Boiron Oscillococcinum została potwierdzona badaniami klinicznymi.

Dawkowanie
Lek Boiron Oscillococcinum należy przyjmować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza
czy też farmaceuty.

Zalecane dawkowanie leku w przypadku dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 5 lat:

początek infekcji: przyjąć 1 dawkę leku Boiron Oscillococcinum jak najwcześniej, a w razie potrzeby powtórzyć 2-3 razy co 6
godzin;
rozwinięta infekcja: przyjąć jedną dawkę leku rano i wieczorem przez 3 dni.

Zalecane dawkowanie leku w przypadku dzieci do 5 lat: według wskazań lekarza.

Zawartość fiolki należy rozpuścić w ustach, trzymając pod językiem. Granulki można także rozpuścić w niewielkiej ilości wody, a
następnie podawać łyżeczką. Lek należy zażywać w przerwach pomiędzy posiłkami. Jeżeli objawy choroby nasilają się lub utrzymują
przez okres dłuższy niż 3 dni od momentu rozpoczęcia przyjmowania leku Boiron Oscillococcinum, należy skonsultować się z lekarzem.

Skład

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

Przeciwwskazania
Lek Boiron Oscillococcinum nie powinien być przyjmowany w sytuacji pojawienia się nadwrażliwości na którąkolwiek z substancji
czynnych lub substancje pomocnicze leku. Nie stwierdzono interakcji Boiron Oscillococcinum z innymi lekami.
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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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