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Cynacholin 100 ml
Cena: 13,25 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

100 ml

Postać

Płyny doustne

Producent

PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji

Lek

Opis produktu
Skład
W 100 ml płynu doustnego znajduje się 100 ml (co odpowiada 97,5 g) wyciągu gęstego z Cynara scolymus L. ziele karczocha - Cynarae
herbae extractum spissum (2-4:1), substancja pomocnicza dodawana do wyciągu: etanol 96 % (V/V). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny:
woda.
Zawartość etanolu w produkcie: 40% - 50% (V/V).
Wskazania i działanie
Produkt leczniczy stosowany tradycyjnie w niestrawności objawiającej się wzdęciami i uczuciem pełności w jamie brzusznej.
Dawkowanie
Dorośli i młodzież od 12 lat: jeśli lekarz nie zaleci inaczej należy przyjmować 2-3 razy dziennie po 2,5 ml preparatu
rozcieńczonego niewielką ilością płynu, najlepiej wody.
Dzieci poniżej 12 lat: Nie zaleca się stosowania.
Czas stosowania: jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie podczas stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Cynacholin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty
Przeciwwskazania
Nie stosować leku w przypadku:
uczulenia na karczochy lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae) dawniej złożonych (Compositae), np. arnikę,
rumianek, jeżówkę,
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu,
zapalenia dróg żółciowych i innych schorzeń dróg żółciowych,
zapalenia wątroby.
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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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