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Liv.52 x 100 tabl
 

Cena: 45,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 tabl

Postać Tabletki

Producent WORLD MARKETS SP.ZO.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Mandura bhasma

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Liv.52 w postaci tabletek to wyrób ziołowo-mineralny. Na co jest Liv.52? Wskazaniem do stosowania leku jest terapia
wspomagająca w przypadku odwracalnych uszkodzeń wątroby lub w stanach jej rekonwalescencji. Lek przeznaczony jest dla pacjentów
dorosłych, ponadto można go podawać młodzieży od 12. roku życia. Lek pobudza działanie wydzielnicze wątroby. Zawarte w nim
składniki czynne mają działanie choleretyczne, czyli pobudzają wydzielanie żółci. W efekcie lek działa ochronnie na wątrobę, prowadząc
do redukcji objawów jej infekcji (bakteryjnych i wirusowych) bądź szkodliwego działania leków, alkoholu czy związków chemicznych. Lek
przyspiesza wydalanie szkodliwych substancji lub metabolitów wraz z żółcią, a oprócz tego jego działanie polega na zmniejszaniu
utleniania lipidów i powstawania wolnych rodników.

W opakowaniu znajduje się 100 tabletek Liv.52. W skład produktu wchodzi 65 mg Capparis spinosae cortex, 65 mg Cichorii intybus
semen, 32 mg Solani nigri herba, 32 mg Terminaliae arjunae cortex, 16 mg Cassiae occidentalis semen, 16 mg Achilleae millefolii semen,
16 mg Tamarix gallicae herba oraz 33 mg Mandur Bhasma (zawartość żelaza Fe+2 i Fe+3 = 3 mg), a także składniki pomocnicze.

Tabletki Liv.52 powinno się przyjmować na 30 minut przed posiłkiem. Należy je połykać w całości, popijając odpowiednią ilością wody.
W czasie terapii zaleca się unikania spożywania alkoholu czy innych toksycznych dla wątroby substancji. Zalecane dawkowanie Liv.52
zależne jest od wskazania. Jeśli lek będzie stosowany wspomagająco w przypadku odwracalnych uszkodzeń wątroby, należy
przyjmować 2-3 tabletki Liv.52 w częstotliwości 3-4 razy na dobę. Jeśli natomiast lek ma być stosowany wspomagająco po zatruciu
lekami, należy przyjmować 1-2 tabletki Liv.52 w częstotliwości 2 razy na dobę. Gdy Liv.52 przyjmuje się w związku z alkoholowym
uszkodzeniem wątroby, należy stosować 2-3 tabletki w częstotliwości 3 razy na dobę. Jeśli natomiast pacjenci będą lek Liv.52 stosować
w okresie rekonwalescencji, powinni przyjmować 2 razy na dobę po 2 tabletki. W przypadku podawania leku młodzieży w wieku od 12 lat
należy zmodyfikować dawkowanie do 1-2 tabletek stosowanych 3-4 razy na dobę. Jeśli pacjent nie odczuje poprawy mimo stosowania
leku przez 14 dni lub wręcz jego dolegliwości nasilą się, powinien zasięgnąć porady lekarza.

Działania niepożądane leku Liv.52 dotychczas nie zostały stwierdzone. Jeśli jednak pacjent zauważy u siebie pewne objawy, które
mogłyby być skutkami ubocznymi stosowania tabletek Liv.52, powinien skonsultować się z lekarzem. Przeciwwskazania Liv.52
obejmują nadwrażliwość na składniki czynne tabletek lub ich składniki pomocnicze, a także uczulenie na rośliny z rodziny astrowatych.
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Wyrób nie powinien być podawany dzieciom, które nie ukończyły jeszcze 12 lat. Jeśli u pacjenta podejrzewa się żółtaczkę, powinien
skonsultować się z lekarzem, zanim ewentualnie lek zastosuje. Pacjentki spodziewające się dziecka lub karmiące piersią powinny
indywidualnie omówić z lekarzem zasadność i bezpieczeństwo ewentualnego stosowania leku w swoim przypadku.

Skład
Capparis spinosae cortex, Cichorii intybus semen, Solani nigri herba, Terminaliae arjunae corłex, Cassiae occidentalis semen, Achilleae
millefolii semen, Tamarix gallicae herba, (zawartość żelaza Fe, Fe w ilości 3mg), Mandur Phasma. Substancje pomocnicze: stearynian
magnezu, dwutlenek krzemu koloidalny, celulozę mikrokrystaliczną, karmelozę sodową, karboksymetylocelulozę sodową.

Wskazania i działanie

Liv 52 jest preparatem ziołowo-mineralnym w postaci tabletek, stosowanym wspomagająco w stanach po toksycznych
zatruciach wątroby i w stanach rekonwalescencji. Preparat pobudza czynność wątroby, działa ochronnie na wątrobę
zmniejszając szkodliwy wpływ toksyn bakteryjnych, wirusów i substancji szkodliwych takich jak: leki, środki chemiczne (np.
związki metali) i alkohol.
Mechanizm ochronnego działania Liv 52 na wątrobę tłumaczy się: stabilizacją błon komórek wątrobowych, pobudzeniem
procesów naprawczych i regeneracji uszkodzonych komórek wątrobowych, zmniejszeniem utleniania lipidów i tworzenia się
wolnych rodników,
W badaniach klinicznych nie stwierdzono przeciwwskazań do stosowania preparatu.

Dawkowanie
Dorośli: 2-3 tabletki, 3-4 razy dziennie, Dzieci 12-16 lat: 1-2 tabletki, 3-4 razy dziennie. Podczas terapii i po jej zakończeniu należy w miarę
możliwości unikać środków toksycznych dla wątroby, takich jak np. alkohol etylowy. Nie stwierdzono objawów przedawkowania
preparatu Liv 52. W przypadku podejrzenia wystąpienia żółtaczki (pojawienie się żółtego odcienia skóry lub zażółcenta białkówki gałki
ocznej), przed zastosowaniem Liv 52, należy zgłosić się do lekarza.

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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