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Sal ems factitium x 40 tabl musujących
 

Cena: 11,83 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent ZIOŁOLEK

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Sal Ems Factitium w postaci tabletek musujących to sztuczna sól emska, która ma właściwości wykrztuśne oraz właściwości
alkalizujące. Produkt jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych – nie ma danych dotyczących jego stosowania u dzieci.

Na co jest Sal Ems Factitium? Wskazaniem do stosowania leku są stany zapalne dróg oddechowych, a także astma oddechowa.
Składnikiem czynnym produktu jest sztuczna sól emska zawierająca w swoim składzie między innymi wodorowęglan sodu. Ta
substancja ma działanie alkalizujące wydzielinę oskrzelową, dzięki czemu prowadzi do jej upłynnienia i sprzyja jej efektywnemu
odkrztuszaniu, a tym samym pozbywaniu się śluzu, który zalega w drogach oddechowych. Zawarte w sztucznej soli emskiej sole
alkaliczne dodatkowo pobudzają wydzielanie śluzu w drogach oddechowych.

W opakowaniu znajduje się 40 tabletek musujących Sal Ems Factitium. W skład każdej tabletki musującej wchodzi 450 mg sztucznej
soli emskiej, w tym: 318,150 mg wodorowęglanu sodu; 0,045 mg bromku sodu; 0,225 mg bezwodnego fosforanu sodu; 121,500 mg
chlorku sodu; 4,050 mg bezwodnego siarczanu sodu, a także 6,030 mg siarczanu potasu. Recepturę leku uzupełniają składniki
pomocnicze, w tym cukier. Przed zastosowaniem produktu leczniczego Sal Ems Factitium należy wnikliwie zapoznać się z dołączoną
do opakowania ulotką i postępować zgodnie z zawartymi tam wskazówkami, chyba że lekarz indywidualnie je zmodyfikuje.
Rekomendowane dawkowanie Sal Ems Factitium to 1–2 tabletki musujące Sal Ems Factitium w częstotliwości 3 razy na dobę. Tabletki
musujące należy rozpuszczać w połowie szklanki lub w szklance przegotowanej, ciepłej wody bądź ciepłej wody z mlekiem.
Każdorazowo zaleca się stosowanie leku po posiłku. Pacjent nie powinien też stosować większych dawek produktu niż rekomendowane.

Stosowanie Sal Ems Factitium może wiązać się z tym, że u pacjenta wystąpią pewne działania niepożądane, chociaż nie występują u
każdego. W rzadkich przypadkach sztuczna sól emska Sal Ems Factitium przyczynia się do pojawienia się dolegliwości bólowych
brzucha, poza tym może prowadzić do wzdęć, zgagi oraz podrażnienia śluzówki żołądka. Jeśli pacjent zauważy u siebie działania
niepożądane związane ze stosowaniem leku (również te, których nie opisano w ulotce), powinien skonsultować się z lekarzem lub
farmaceutą.

Nie każdy pacjent powinien stosować produkt, jakim jest Sal Ems Factitium. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na jakąkolwiek
substancję, która znajduje się w składzie wyrobu. Dodatkowym przeciwwskazaniem Sal Ems Factitium jest zapalenie opłucnej lub
krztusiec, a także gruźlica. Szczególną ostrożność przy stosowaniu produktu powinny zachować zachować osoby ze wrzodami żołądka
i dwunastnicy, gdyż lek nasila wydzielanie kwasu solnego. Długotrwałe stosowanie produktu leczniczego Sal Ems Factitium może
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przyczyniać się do powstawania kamieni nerkowych, a także większego ryzyka infekcji dróg moczowych. Należy również uważać na
ewentualne interakcje tego produktu z niektórymi medykamentami.

Skład
1 tabletka zawiera:

Substancja czynna: sztuczna sól emska 450 mg,w tym: wodorowęglan sodu 318,150 mg, bromek sodu 0,045 mg, bezwodny
fosforan sodu 0,225 mg, chlorek sodu 121,500 mg, bezwodny siarczan sodu 4,050 mg, siarczan potasu 6,030 mg.
Substancje pomocnicze: sacharoza 38 mg, wodorowęglan sodu, benzoesan sodu, kwas winowy. W tym jony: Na+ 213 mg, K+ 3
mg, SO42- 6 mg, Cl- 7,5 mg, Co32- 408 mg, HPO42- 150 μg, Br-35 μg. Roztwór 4,5 g proszku sztucznej soli emskiej (10 tabletek)
w 1 litrze wody ma skład zbliżony do składu wody emskiej naturalnej.

Wskazania i działanie

Sztuczna sól emska ma działanie wykrztuśne i alkalizujące.
Zawiera mieszaninę soli alkalicznych pobudzających wydzielenie śluzu w drogach oddechowych.
Zawarty w leku wodorowęglan sodu alkalizuje wydzielinę oskrzeli, co prowadzi do jej upłynnienia i ułatwia odkrztuszanie
stany zapalne dróg oddechowych
astma oskrzelowa

Dawkowanie
Doustnie: rozpuścić od 1 do 2 tabletek w połowie lub w całej szklance przegotowanej wody z mlekiem lub przegotowanej, ciepłej wody.
Pić 3 razy na dobę po jedzeniu.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować Sal Ems factitium w przypadku:

nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu
gruźlicy
krztuśca
zapalenia opłucnej

Przechowywanie:
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać szczelnie zamknięty pojemnik w celu
ochrony przed wilgocią. Nie należy stosować leku Sal Ems Factitium po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

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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