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Kora dębu 50 g (Herbapol Lublin)
 

Cena: 5,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Surowce zielarskie

Producent HERBAPOL LUBLIN

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cortex quercus

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Kora Dębu w postaci ziół do zaparzania od Herbapol Lublin jest produktem leczniczym pochodzenia roślinnego, którego
skuteczność wynika z długotrwałego stosowania. Z leku korzystać mogą wyłącznie dorośli pacjenci. Na co jest Kora Dębu?
Wskazaniem do stosowania produktu jest objawowe leczenie niewielkich stanów zapalnych śluzówki jamy ustnej oraz łagodnych
stanów zapalnych skóry. Funkcją leku Kora Dębu jest też redukcja nasilenia dolegliwości takich jak swędzenie i pieczenie przy chorobie
hemoroidalnej, jeśli wcześniej lekarz wykluczy inne poważne przypadki chorób. Lek można przyjmować doustnie, a także korzystać z
niego w formie płukanki jamy ustnej czy też zewnętrznie na skórę. Kora Dębu ma właściwości przeciwzapalne oraz przeciwbakteryjne, a
dodatkowo działa ściągająco.

W opakowaniu znajduje się 50 g ziół do zaparzania Kora Dębu. W skład 100 g leku wchodzi 100 g kory dębu (Quercus robur L., Quercus
petraea (Matt.) Liebl., Quercus pubescens Willd). Produkt leczniczy należy stosować według zaleceń lekarza lub zgodnie z
rekomendacjami zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce.

Pacjentom dorosłym oraz w podeszłym wieku zaleca się w przypadku podania doustnego zalanie 1 łyżki kory dębu szklanką zimnej
wody. Tak przygotowany lek należy doprowadzić do wrzenia, po czym gotować jeszcze przez 5 minut pod przykryciem. Po tym czasie
zaleca się odstawić całość na 15 minut oraz przecedzić – otrzymany odwar jest gotowy do picia i należy przyjmować go 3 razy na dobę. 
Lek Kora Dębu może być też podawany na śluzówkę jamy ustnej. Wówczas zaleca się, aby 2 płaskie łyżki produktu zalać szklanką
zimnej wody, a następnie doprowadzić do wrzenia i gotować pod przykryciem przez 5 minut. Po tym czasie zaleca się odstawienie
produktu na około 15 minut oraz przecedzenie całości. Odwar, który w ten sposób powstanie, można następnie wykorzystywać do
płukania jamy ustnej oraz gardła. Płukanki można wykonywać kilka razy na dobę.

Kora Dębu może być też stosowana na skórę. Wówczas zaleca się, aby 2 płaskie łyżki leku zalać 1 litrem zimnej wody i w tej postaci
doprowadzić do wrzenia, po czym gotować jeszcze pod przykryciem 5 minut. Następnie całość pozostawia się na około 15 minut i
przecedza się, a odwar można dolewać do kąpieli lub stosować miejscowo w celu obmywania skóry czy w postaci odwarów.
Każdorazowo zaleca się korzystanie z bezpośrednio przygotowanego odwaru.
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Kora Dębu jest lekiem, który może wywoływać reakcje alergiczne. Jest to działanie niepożądane o nieznanej częstości występowania.
Choć lek Kora Dębu jest produktem na bazie składników naturalnych, ma przeciwwskazania, czyli nie wszyscy powinni go stosować.
Podstawowym przeciwwskazaniem do korzystania z produktu jest nadwrażliwość na jego składnik czynny lub pomocnicze. Lek nie
powinien być stosowany też do kąpieli, jeśli pacjent ma duże uszkodzenia skóry lub otwarte rany. Nie należy również stosować go na
skórę lub błony śluzowe zakażone. Lek przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych, więc nie należy go stosować w młodszych grupach
wiekowych.

Opis
100 g produktu zawiera 100 g Quercus robur L., Quercus petraea (Matt.) Liebl., Quercus pubescens Willd., cortex (kory dębu). Zioła do
zaparzania.

Składniki
Quercus Petraea, Quercus Robur

Stosowanie
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Dzieci i młodzież Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak wystarczających danych.
Jeśli podczas leczenia łagodnej biegunki wystąpią nawracające biegunki lub krwawe stolce, należy skonsultować się z lekarzem lub
innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia. Nie należy stosować gorącej kąpieli leczniczej w przypadku chorób zakaźnych
lub przebiegających z gorączką, w niewydolności serca (klasa III i IV w skali NYHA) i nadciśnieniu tętniczym. Jeśli podczas leczenia
objawów choroby hemoroidalnej wystąpi krwawienie z odbytu należy skonsultować się z lekarzem.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

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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