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Rowatinex krople 10 ml
 

Cena: 29,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent ROWA-WAGNER

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład
100 g kropli zawiera: alfa-pinenum 24,8 g, beta-pinenum 6,2 g, camphennum 15,0 g, cineolum 3,0 g, fenchonum 4,0 g, borneolum 10,0 g,
anetholum 4,0 g; substancje pomocnicze: olej z oliwek 33 g.

Wskazania i działanie

Rowatinex® jest lekiem, który działa moczopędnie oraz łagodnie rozkurczająco na drogi moczowe, ułatwiając wydalanie małych
złogów kamieni nerkowych.
Zalecany jest do stosowania pomocniczo w przypadku stwierdzenia małych złogów kamieni nerkowych (tzw. piasku
nerkowego).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu Rowatinex®.
Ciąża i okres karmienia piersią.
Ostre lub przewlekłe schorzenia nerek.
Leku nie należy stosować u dzieci.
Zachować szczególną ostrożność stosując Rowatinex® jeśli
wystąpiły objawy bólowe, zwłaszcza w okolicy lędźwiowej, kolka nerkowa (charakteryzująca się nawracającym bólem zazwyczaj
rozpoczynającym się w okolicy lędźwiowej lub w okolicy nerki), zaburzeniami w oddawaniu moczu, krwiomocz, itp. W przypadku
wystąpienia powyższych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, jednorazowo 3-5 kropli (0,115-0,192 ml), 4-5 razy na dobę 30 minut przed posiłkami.
Załączony kroplomierz należy stosować do odmierzenia dawki.
Krople podawać na cukrze (kostka lub łyżeczka do herbaty).
Zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów niż normalnie w czasie przyjmowania preparatu.
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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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