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Salviasept 38 ml
 

Cena: 8,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 38 ml

Postać Płyn do płukania ust

Producent HERBAPOL LUBLIN

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład
100 g leku zawiera:
olejek goździkowy (Syzygium aromaticum L., Merill et L. M. Perry, aetheroleum) 2,0 g
mentol (Mentholum) 2,0 g
olejek miętowy (Mentha x piperita L., aetheroleum) 1,1 g
cyneol (Cineolum) 0,6 g
olejek tymiankowy (Thymus vulgaris L., Thymus zygis Loefl. ex L.; aetheroleum) 0,3 g
olejek majerankowy (Origanum majorana L., aetheroleum) 0,3 g
olejek szałwiowy (Salvia officinalis L., aetheroleum) 0,2 g

oraz 93,5 g wyciągu płynnego złożonego (1:3,3) otrzymanego z:
koszyczków rumianku (Matricaria recutita L., flos) 18,7 cz.
liści szałwii (Salvia officinalis L., folium) 18,7 cz.
ziela krwawnika (Achillea millefolium L., herba) 18,7 cz.
ziela mięty pieprzowej (Mentha x piperita L., herba) 18,7 cz.
ziela tymianku (Thymus vulgaris L., Thymus zygis Loefl. ex L; herba) 9,35 cz.
owoców kopru (Foeniculum vulgare Miller sp. vulgare var. vulgare, fructus) 9,35 cz.
Lek zawiera 58% (V/V) ± 10% alkoholu (etanolu).

Wskazania i działanie
Produkt leczniczy przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie
na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Produkt stosuje się tradycyjnie w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

Dawkowanie
Lek stosuje się na błony śluzowe jamy ustnej oraz dogardłowo.
Dorośli
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50 kropli koncentratu rozcieńczyć w ½ szklanki ciepłej wody.
Tak przygotowanym roztworem płukać jamę ustną i gardło 3 razy na dobę. Leku nie należy stosować dłużej niż 1 tydzień.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych Compositae), jasnotowatych
(Lamiacae, dawniej wargowych Labiatae), selerowatych (Apiaceae, dawniej baldaszkowatych Umbelliferae) (anyż, kminek, seler,
kolendra, koper) lub na anetol, balsam peruwiański, olejek mięty pieprzowej lub na mentol. Astma oskrzelowa, ze względu na możliwość
wywołania skurczu tchawicy i oskrzeli o różnej intensywności.

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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