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Heel viburcol plus krople 1 ml x 15 pojemników
 

Cena: 47,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 szt

Postać Krople

Producent HEEL

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Heel viburcol plus w postaci kropli doustnych to lek homeopatyczny, który stosuje się wspomagająco u niemowląt i małych dzieci w
stanach niepokoju towarzyszących kolce niemowlęcej, ząbkowaniu czy przeziębieniu. Produkt przeznaczony jest dla dzieci i niemowląt
już od 3. miesiąca życia, a dodatkowo można go stosować u młodzieży i dorosłych.

Na co jest Heel viburcol plus? Wskazaniem do stosowania leku homeopatycznego są stany niepokoju u najmłodszych, które
przebiegają z gorączką lub bez gorączki. Produkt może okazać się pomocny w przypadku bolesnego ząbkowania u dziecka lub
problemów z kolką niemowlęcą. Wyrób można zastosować również pomocniczo w przypadku przeziębienia dziecka. Produkt oparty jest
na składnikach naturalnych, bez konserwantów czy barwników, ponadto w jego skład nie wchodzi lidokaina.

W opakowaniu znajduje się 15 pojemników z roztworem doustnym. Każdy pojemnik zawiera 1 ml roztworu, a w jego skład wchodzi
zgodnie z informacjami podanymi w ulotce 11 mg pokrzyku wilczej jagody Atropa bella-donna D6, 75 mg Calcium carbonicum
Hahnemanni D8, 25 mg rumianku Matricaria recutita D4, 25 mg babki zwyczajnej Plantago major D4, 50 mg sasanki łąkowej Pulsatilla
pratensis D6 oraz 25 mg psianki słodkogórz Solanum dulcamara D6. W skład produktu wchodzą również substancje pomocnicze, czyli
chlorek sodu oraz woda do iniekcji.

Zalecane dawkowanie Heel viburcol plus opisano w ulotce dołączonej do opakowania i należy go przestrzegać lub postępować zgodnie
z zaleceniami lekarza. Dzieciom w wieku od 3. miesiąca do 2. roku życia zaleca się podawanie 5 kropli Heel viburcol plus w
częstotliwości 3 razy dziennie. Dzieciom w wieku od 2. roku życia do 5. roku życia zaleca się podawanie 5-10 kropli Heel viburcol plus w
częstotliwości 3 razy dziennie. Dawkowanie leku homeopatycznego u dzieci w wieku 6-12 lat to 10 kropli podawane 3 razy dziennie. Jeśli
lek homeopatyczny ma być stosowany u młodzieży od 12. roku życia i osób starszych, zaleca się stosowanie 1 pojemnika w
częstotliwości 3 razy dziennie.

Nie należy stosować dawki leku homeopatycznego większej niż zalecana – również w celu „uzupełnienia” pominiętej przypadkowo dawki
wcześniejszej. W przypadku przyjęcia większej dawki produktu należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Bez konsultacji z
lekarzem nie powinno się produktu Heel viburcol plus stosować dłużej niż 3 dni. Jeśli stosowanie Heel viburcol plus nie przyniesie
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poprawy w 7 dni lub pacjent czuć się będzie gorzej, zaleca się kontakt z lekarzem.

Jeśli u pacjenta pojawią się nowe, niepokojące symptomy, w tym wysoka gorączka, bóle brzucha, wydzielina z dróg oddechowych
zawierająca ropę bądź domieszki krwi, a także zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza,
aby zdiagnozować przyczynę dolegliwości.

Heel viburcol plus może u niektórych pacjentów wykazywać działania niepożądane, chociaż nie muszą one wystąpić u każdego. Bardzo
rzadkie skutki uboczne Heel viburcol plus to zgodnie z ulotką skórne reakcje alergiczne. Jeśli pacjent zauważy opisane w ulotce
działania niepożądane leku homeopatycznego Heel viburcol plus w postaci kropli doustnych lub działania niepożądane nieopisane w
ulotce, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazaniem Heel viburcol plus jest nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocnicze leku homeopatycznego. Produktu nie
powinno się podawać dzieciom uczulonym na rumianek bądź rośliny z rodziny astrowatych. Lek homeopatyczny nie powinien być
podawany dzieciom poniżej 3. miesiąca życia, a jego podanie dzieciom w wieku od 3. miesięcy do 12. miesięcy wymaga wcześniejszej
konsultacji z lekarzem.

Lek homeopatyczny Heel viburcol plus powinien być przechowywany w taki sposób, aby był niewidoczny dla dzieci i dla nich
niedostępny. Nie powinno się z niego korzystać, gdy upłynie podana na opakowaniu data ważności. Niewykorzystany produkt nie
powinien być wyrzucany do domowych pojemników na odpady. Nie można również wyrzucać go do kanalizacji. W sprawie
bezpiecznego dla środowiska pozbycia się produktu najlepiej skonsultować się z farmaceutą.

Skład
Pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna)
Rumianek (Matricaria recutita)
Babka zwyczajna (Plantago major)
Sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis)
Psianka słodkogórz (Solanum dulcamara)
Dodatkowe składniki to: chlorek sodu, woda do iniekcji

Wskazania i działanie

Viburcol Plus lek homeopatyczny zapewnia szerokie spektrum działania w stanach niepokoju u niemowląt i małych dzieci
związanych z:

bolesnym ząbkowaniem
biegunką
kolką niemowlęcą
dyskomfortem jelitowym – bóle brzucha, wzdęcia i zaparcia
infekcją
alergią
szczepieniem

Viburcol Plus zawiera tylko naturalne składniki, bez konserwantów oraz środków barwiących. Nie zawiera także lidokainy.
Dostępny w postaci wygodnych w aplikacji pojedyńczych pojemników (minimsów), które umożliwiają łatwe podanie dziecku
kropelek.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji czynnych lub pomocniczych zawartych w produkcie leczniczym. Nadwrażliwość na
rumianek (Matricaria recutita) lub rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae dawniej Compositae).

Dawkowanie
Dorośli i dzieci od 12 roku życia: 1 pojemnik 3 razy dziennie.
Dzieci od 6 do 12 roku życia: 10 kropli 3 razy dziennie.
Dzieci od 2 do 5 roku życia: 5-10 kropli 3 razy dziennie.
Dzieci od 3 miesiąca do 2 roku życia: 5 kropli 3 razy dziennie.

Uwaga:
Pojemnik jednodawkowy, nieprzystosowany do przechowywania po otwarciu.
Po otwarciu i zastosowaniu leku należy pojemnik wyrzucić, nawet jeśli zawartość nie została zużyta do końca.

Działania niepożądane
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Jak każdy lek, Viburcol plus może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane mogą pojawić się z następującą częstotliwością:
Bardzo rzadkie, występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

skórne reakcje alergiczne

W przypadku wystąpienia wymienionego działania niepożądanego należy zaprzestać przyjmowania leku.

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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