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Boiron Sedalia 200 ml syrop
 

Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Syropy

Producent BOIRON

Rodzaj rejestracji Lek homeopatyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek homeopatyczny Boiron Sedalia w postaci syropu jest produktem, który może być stosowany przez dzieci od 5. roku życia. Pod
kontrolą lekarza mogą go stosować również młodsze dzieci. Boiron Sedalia jest produktem złożonym, który bazuje na składnikach
roślinnych.

Na co jest Boiron Sedalia? Wskazaniem do stosowania leku homeopatycznego są stany niepokoju, zaburzenia snu oraz trudności z
zasypianiem u dzieci. Lek homeopatyczny może być stosowany wspomagająco w przypadku wyżej wymienionych objawów. W składzie
leku homeopatycznego znajdują się takie składniki jak rumianek pospolity, żółty jaśmin, bromek potasu, męczennica cielista, bieluń
dziędzierzawa, a także lulek czarny. Produkt może być szczególnie pomocny w stanach napięcia, gdy dziecko ma objawy
psychosomatyczne na skutek stresu. Lek sprawdzi się również, gdy dziecko staje się rozdrażnione i pobudzone, a emocje przeżyte za
dnia odbijają się na nim w nocy, utrudniając mu zasypianie, a także przyczyniając się do niespokojnego snu oraz pojawiania się nocnych
koszmarów.

W opakowaniu znajduje się 200 ml syropu Boiron Sedalia. W skład 100 g leku homeopatycznego wchodzi 9CH Chamomilla vulgaris,
9CH Gelsemium, 9CH Hyoscyamus niger, 9CH Kalium bromatum, 3DH Passiflora incarnata oraz 9CH aa 1,5 g Stramonium, a także
składniki pomocnicze. W składzie leku homeopatycznego znajduje się alkohol. W dawce 5 ml syropu znajduje się 16 mg etanolu, co
stanowi odpowiednik mniej niż 1 ml piwa bądź wina. Jest to tak niewielka ilość alkoholu, że nie powinna mieć zauważalnych skutków
ubocznych. W składzie leku homeopatycznego znajduje się również kwas benzoesowy, który może zwiększać ryzyko żółtaczki u
noworodków do 4. tygodnia życia.

Przed podaniem dziecku leku homeopatycznego Boiron Sedalia należy zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką i postępować
zgodnie z zawartymi w niej wskazaniami. Rekomendowane dawkowanie Boiron Sedalia u dzieci w wieku od 5 lat to 5 ml syropu
podawane 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Dawkowanie leku homeopatycznego Boiron Sedalia u młodszych dzieci powinien ustalić
lekarz. Lek homeopatyczny powinien być stosowany tak długo, aż objawy ustąpią, jednak jednocześnie nie należy podawać go dziecku
dłużej niż kilka dni. Nie należy podawać też dzieciom większych dawek leku homeopatycznego niż wskazane.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/boiron-sedalia-200-ml-syrop.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Lek homeopatyczny Boiron Sedalia może u niektórych pacjentów wywoływać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią. Jeśli zostaną zaobserwowane jakiekolwiek skutki uboczne leku homeopatycznego, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie wszyscy pacjenci powinni stosować syrop Boiron Sedalia, ponieważ ma on również przeciwwskazania. Z produktu nie powinny
korzystać osoby uczulone na którykolwiek z jego składników czynnych lub pomocniczych. Jeśli dziecko ma mniej niż 5 lat, zaleca się
konsultację z lekarzem, zanim zostanie mu podany lek homeopatyczny – lekarz również powinien ustalić odpowiedni sposób
dawkowania leku Boiron Sedalia u dzieci młodszych. W składzie leku znajduje się sacharoza – jeśli pacjent ma nietolerancję cukru,
również wymagana jest konsultacja z lekarzem.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: 100 g syropu zawiera: Chamomilla vulgaris 9CH, Gelsemium 9CH, Hyoscyamus niger 9CH,
Kalium bromatum 9CH, Passiflora incarnata 3DH, Stramonium 9CH aa 1,5 g
Pozostałe składniki to: sacharoza, etanol, kwas benzoesowy, karmel, woda.
Lek zawiera 0,4% v/v etanolu.

Wskazania i działanie
Wspomagająco w stanach niepokoju, trudnościach w zasypianiu, zaburzeniach snu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

Dawkowanie
Dzieci w wieku od 5 lat: 5 ml syropu (rano i wieczorem) przy pomocy miarki dozującej umieszczonej na zakrętce butelki.
Dzieci w wieku do 5 lat: według wskazań lekarza.

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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