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Imupret N krople doustne 50 ml
 

Cena: 28,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Krople

Producent BIONORICA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Imupret N w postaci kropli doustnych to produkt pochodzenia roślinnego, który jest stosowany przy objawach przeziębienia.
Produkt może być stosowany przez osoby dorosłe, a także przez młodzież i dzieci już od 2. roku życia.

Na co jest Imupret N? Wskazaniem do stosowania leku są objawy towarzyszące przeziębieniu. Produkt można zastosować już przy
pierwszych symptomach przeziębienia, a także już w czasie jego trwania. W skład leku wchodzi kompozycja składników roślinnych ze
skrzypu polnego, mniszka lekarskiego, prawoślazu lekarskiego, kory dębu, rumianku, krwawnika i liści orzecha włoskiego. Składniki
roślinne zawarte w składzie leku przyczyniają się do hamowania namnażania wirusów, dodatkowo wzmacniają odporność i łagodzą
przebieg infekcji, a oprócz tego skracają czas jej trwania.

W opakowaniu znajduje się 50 ml roztworu kropli doustnych Imupret N. W skład produktu wchodzi wyciąg złożony z ziela skrzypu, ziela
krwawnika, korzenia prawoślazu, ziela mniszka lekarskiego, liści orzecha włoskiego, a także kwiatów rumianku i kory dębu. Produkt w
swoim składzie nie zawiera konserwantów i cukru ani żadnych dodatków smakowych. W recepturze leku Imupret N znajduje się jednak
etanol, który jest rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym. Lek zawiera do 19,5% (w/w) etanolu. W 25 kroplach produktu znajduje się 210 mg
etanolu, w dawce 10 kropli jest to 80 mg etanolu, a w dawce 15 kropli – 120 mg etanolu.

Produkt leczniczy Imupret N należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce lub wskazaniami lekarza. Zalecane 
dawkowanie Imupret N zależne jest od wieku. W przypadku dzieci w wieku 2–5 lat zaleca się stosowanie 10 kropli leku Imupret N, a w
przypadku dzieci w wieku 6–11 lat dawka jednorazowa to 15 kropli Imupret N. U młodzieży powyżej 12 lat i osób dorosłych zaleca się
stosowanie 25 kropli Imupret N jednorazowo. Jeśli pacjent ma nasilone objawy infekcji, może przyjmować lek 5–6 razy dziennie, a kiedy
objawy zaczną ustępować, należy przyjmować lek 3 razy dziennie. Również 3 razy dziennie przyjmuje się lek zapobiegawczo. Krople
doustne Imupret N powinny być przyjmowane do momentu całkowitego ustąpienia objawów infekcji, ale nie dłużej niż 7 dni. Nie zaleca
się stosowania dawki leku większej niż podana przez producenta.

Lek Imupret N może u niektórych osób przyczyniać się do pojawienia się skutków ubocznych, jednak nie muszą one wystąpić u każdej
osoby stosującej produkt. Niezbyt częste działania niepożądane leku to zaburzenia przewodu pokarmowego. Możliwe są również skutki
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uboczne o częstości występowania, której nie można określić na podstawie aktualnie dostępnych danych – są to reakcje uczuleniowe.

Nie każdy pacjent może stosować ten lek bezpiecznie. Przeciwwskazania Imupret N to uczulenie na jego składniki czynne lub
pomocnicze, a dodatkowo wiek poniżej 2. roku życia. Leku nie powinni stosować też pacjenci z nadwrażliwością na rośliny z rodziny
astrowatych Asteraceae. Produkt nie jest zalecany do stosowania przez pacjentki w ciąży i karmiące piersią.

Wskazania i działanie
Imupret® N krople to lek pochodzenia naturalnego, który naturalnie stymuluje siły obronne organizmu.

Imupret® N zawiera w swoim składzie ekstrakt z 7 roślin leczniczych: kwiatu rumianku, korzenia prawoślazu, ziela skrzypu, ziela
krwawnika, liści orzecha włoskiego, ziela mniszka lekarskiego i kory dębu, które wzmacniają odporność i hamują
rozprzestrzenianie się infekcji.
Imupret® N dla całej rodziny, w tym dzieci od 2 roku życia.

Opis
Przeziębienie? Złe samopoczucie?
Imupret®

Imupret® N krople to lek pochodzenia roślinnego dla dzieci powyżej 2 roku życia, który działa na każdym etapie przeziębienia, już od
pierwszych jego objawów (1).
Lek Imupret® hamuje namnażanie się wirusów i wzmacnia układ odpornościowy przez co łagodzi przebieg oraz skraca czas trwania
infekcji (2,3,4).
Zawiera unikalną kompozycję substancji z 7 roślin leczniczych, nie zawiera dodatków smakowych, cukru i konserwantów (1).
Skuteczność i bezpieczeństwo leku zostały potwierdzone badaniami (2,3,)

1) CHPL produktu leczniczego Imupret N krople.
2) Vavilova et al. ,,Effectiveness and tolerability of Tonsilgon N in the treatment of recurrent upper respiratory tract infections in children:
a non-interventional study in Russia", Clinical Phytoscience (2016) 2:6;DOI 10.1186/s40816-016-0020-9.
3) Popovych V et al. “A randomized, open-label, multicenter, comparative study of therapeutic efficacy, safety and tolerability of BNO
1030 extract, containing marshmallow root, chamomile flowers, horsetail herb, walnut leaves, yarrow herb, oak bark, dandelion herb in
the treatment of acute non-bacterial tonsillitis in children aged 6 to 18 years”, Am J Otolaryngol. 2019 Mar - Apr;40(2):265-273.
4) Wosikowski et al. “Imupret inhibits respiratory syncytial virus replication i displays in vitro i in vivo immunomodulatory properties. GA
meeting, Münster, 2013, Poster 48”.
73.

Cechy

Działa już od pierwszych objawów infekcji (1)
Skutecznie łagodzi jej przebieg (2,3)
Skraca czas jej trwania (2,3)
1) CHPL produktu leczniczego Imupret® drażetki. 2) Vavilova et al. ,,Effectiveness and tolerability of Tonsilgon N in the treatment
of recurrent upper respiratory tract infections in children: a non-interventional study in Russia", Clinical Phytoscience (2016)
2:6;DOI 10.1186/s40816-016-0020-9. 3) Popovych V et al. „A randomized, open-label, multicenter, comparative study of
therapeutic efficacy, safety and tolerability of BNO 1030 extract, containing marshmallow root, chamomile flowers, horsetail
herb, walnut leaves, yarrow herb, oak bark, dandelion herb in the treatment of acutenon-bacterial tonsillitis in children aged 6 to
18 years”, Am J Otolaryngol. 2019 Mar - Apr;40(2):265-273.

Składniki
100 ml kropli doustnych zawiera 100 ml wyciągu (1:38) otrzymanego z: ziela skrzypu; ziela krwawnika pospolitego; korzenia prawoślazu;
liści orzecha włoskiego; ziela mniszka lekarskiego; kwiatów rumianku; kory dębu w stosunku (5/4/4/4/4/3/2), Ekstrahent: 59 % (V/V)
etanol, Zawiera do 19,5 % (V/V) etanolu

Stosowanie
Stosować doustnie, zgodnie z dawkowaniem zaleconym w ulotce przylekowej.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem

Lek przeznaczony dla dzieci od 2 lat, młodzieży i osób dorosłych.
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Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Po otworzeniu butelki okres trwałości wynosi 6 miesięcy. Podczas przechowywania może pojawić się niewielkie zmętnienie lub osad.

Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
BIONORICA SE

Zawartość opakowania
50

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.
 

Galeria
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