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Heel euphorbium compositum s - aerozol do nosa 20 ml
 

Cena: 29,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Aerozole

Producent HEEL

Rodzaj rejestracji Lek homeopatyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek homeopatyczny Heel Euphorbium Compositum S w postaci aerozolu do nosa jest produktem stosowanym na nieżyty nosa
różnego pochodzenia i jego niedrożność. Może być używany przez pacjentów dorosłych, młodzież i dzieci od 6. roku życia, a w
przypadku dzieci młodszych (2–6 lat) dopuszcza się jego stosowanie pod kontrolą lekarza.

Na co jest Heel Euphorbium Compositum S? Wskazaniem do stosowania homeopatycznego produktu leczniczego ze wskazaniami
leczniczymi jest wspomagające leczenie nieżytu nosa. Produkt może być pomocny przy nieżytach infekcyjnych nosa, w tym nieżycie
wirusowym i bakteryjnym, a także przy nieżytach alergicznych. Można go stosować pomocniczo przy objawach przewlekłego zapalenia
zatok, a oprócz tego może on przyczyniać się do poprawy drożności nosa w przypadku objawów kataru siennego.

W opakowaniu znajduje się 20 ml roztworu aerozolu do nosa Heel Euphorbium Compositum S. W skład 100 g roztworu wchodzi 1 g
Euphorbium D4 i 1 g Pulsatilla pratensis D4, a także 1 g Luffa operculata D4, 1 g Hydrargyrum biiodatum D12 oraz 1 g Argentum nitricum
D10. Recepturę leku homeopatycznego uzupełniają składniki pomocnicze. Zaliczyć można do nich wodę oczyszczoną, chlorek
benzalkoniowy, fosforan disodu dwuwodny, chlorek sodu oraz diwodorofosforan sodu dwuwodny.

Lek homeopatyczny Heel Euphorbium Compositum S należy stosować i dawkować zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ulotce, chyba
że lekarz zaleci inaczej. W przypadku osób dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat należy stosować 1–2 dawki aerozolu Heel
Euphorbium Compositum S do każdego otworu nosowego w częstotliwości 3–5 razy dziennie. Dzieciom w wieku 6–12 lat zaleca się
natomiast stosowanie 1–2 dawek aerozolu Heel Euphorbium Compositum S do każdego otworu nosowego w częstotliwości 3–4 razy
dziennie. Jeśli lek homeopatyczny ma być stosowany u dzieci w wieku 2–6 lat, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie
powinno się przekraczać zalecanej dawki leku homeopatycznego, a po uzyskaniu poprawy należy zmniejszyć stosowaną dawkę
produktu. Wyrób nie powinien być stosowany bez konsultacji z lekarzem dłużej niż 5 dni.

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi może wykazywać działania niepożądane, chociaż nie pojawiają się
one u każdego. Heel Euphorbium Compositum S może przyczynić się u niektórych osób do nadmiernego ślinienia – należy wówczas
odstawić lek. Zaobserwowanie jakichkolwiek objawów, które mogą wiązać się z przyjęciem leku, jest wskazaniem do konsultacji z
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lekarzem lub farmaceutą.

Heel Euphorbium Compositum S nie powinien być stosowany przez każdego pacjenta. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na
składniki czynne lub pomocnicze leku. Jeśli natomiast pacjent zmaga się z zaburzeniami czynności tarczycy, nie powinien stosować
leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. W związku z brakiem danych dotyczących bezpieczeństwa leku nie powinno się go
stosować u dzieci poniżej 2 lat, a dzieci do 6. roku życia mogą stosować lek wyłącznie pod kontrolą lekarza i na jego wyraźne wskazanie.

Skład
Substancje czynne: 100 g roztworu zawiera: Euphorbium D4 1 g, Pulsatillapratensis D4 1 g, Luffa operculata D4 1 g, Hydrargyrum
biiodatum D12 1g, Argentum nitricum D10 1 g.
Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, sodu diwodofosforandwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, chlorek sodu, woda
oczyszczona.

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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