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Salicortex x 60 tabl
 

Cena: 24,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent LABOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Salicis cortex

Opis produktu
 

Skład
Kora wierzby (Salicis cortex) - 330 mg
Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny.
Jedna tabletka zawiera nie mniej niż 20 mg glikozydów fenolowych w przeliczeniu na salicynę.

Wskazania i działanie
Kora wierzby wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.
Tradycyjnie stosowany w celu łagodzenia bólów kostno-stawowych o niewielkim nasileniu, bólów głowy i gorączki towarzyszącej
przeziębieniu.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na korę wierzby, salicylany lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. w
przeszłości obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli lub przewlekła pokrzywka po zastosowaniu salicylanów lub innych niesteroidowych
leków przeciwzapalnych), astmy, czynnej choroby wrzodowej, trzeciego trymestru ciąży, ciężkich zaburzeń wątroby i/lub nerek, zaburzeń
krzepnięcia krwi, wrzodu żołądka i/lub dwunastnicy, niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Dawkowanie
Doustnie, dorośli: 1 tabletkę 3 razy dziennie po jedzeniu. Zaleca się popicie dużą ilością ciepłego płynu.
Czas stosowania produktu leczniczego: 

łagodzenie bólów kostno-stawowych – maksymalnie do 4 tygodni
bóle głowy – 1 dzień
gorączka towarzysząca przeziębieniu – 3 dni

Jeśli objawy nie ustępują w trakcie stosowania leku lub nasilają się, należy skonsultować się z lekarzem.
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Działania niepożądane
Mogą wystąpić objawy nadwrażliwości, takie jak wysypka, świąd, pokrzywka, astma, wykwit oraz objawy ze strony układu
pokarmowego, takie jak nudności, wymioty, bóle brzucha, niestrawność, zgaga i biegunka. Częstość nie jest znana. W przypadku
wystąpienia objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

