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Tinctura salviae 100 ml (nalewka z szałwii Phytopharm)
 

Cena: 12,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Płyny doustne

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Salviae folium

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Tinctura Salviae 100 ml (nalewka z szałwii Phytopharm) w postaci płynu to koncentrat do sporządzania roztworu do płukania jamy
ustnej i gardła. Jest to produkt, który może być stosowany przez pacjentów dorosłych. Na co jest Tinctura Salviae 100 ml? Wskazaniem
do stosowania leku są stany zapalne błon śluzowych jamy ustnej oraz gardła i dziąseł, w tym również te towarzyszące infekcji. Lek jest
przeznaczony do stosowania zewnętrznego – przygotowanego roztworu używa się do płukania jamy ustnej i gardła.

W skład leku wchodzi 100 ml nalewki z liści szałwii lekarskiej. Rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym jest etanol 70%, a zawartość tej
substancji w leku mieści się w granicach 60–70 % (V/V). Przed zastosowaniem nalewki z szałwii Phytopharm należy zapoznać się z
treścią ulotki dołączonej do opakowania produktu. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, powinno się przestrzegać zaleceń w niej zawartych.

Lek Tinctura Salviae 100 ml (nalewka z szałwii Phytopharm) jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego.
Rekomendowane dawkowanie nalewki z szałwii to rozcieńczenie 5–10 ml nalewki w 1 szklance przegotowanej i ostudzonej wody. W tej
postaci należy wykorzystać lek do płukania jamy ustnej i gardła. Lek Tinctura Salviae 100 ml (nalewka z szałwii Phytopharm) nie może
być połykany. Aby ułatwić odmierzenie potrzebnej ilości produktu, do opakowania leku dołączono przydatną miarkę. Po przyjęciu leku
pacjent nie powinien prowadzić pojazdów mechanicznych.
Nie można przekraczać wskazanej dawki leku. W składzie produktu leczniczego znajduje się tujon, czyli substancja o działaniu
neurotoksycznym.

Dotychczas nie zostały stwierdzone interakcje leku Tinctura Salviae 100 ml (nalewka z szałwii Phytopharm) z innymi lekami, jednak
jeśli pacjent przyjmuje inne medykamenty, powinien poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Działania niepożądane leku Tinctura
Salviae również nie zostały zaobserwowane i zgłoszone. Jeśli jednak pacjent zauważy u siebie jakiekolwiek skutki uboczne stosowania
nalewki z szałwii Phytopharm, powinien skonsultować się z lekarzem.

Lek Tinctura Salviae 100 ml (nalewka z szałwii Phytopharm) ma przeciwwskazania do stosowania, więc nie wszyscy pacjenci powinni
go używać. Nie może być stosowany przez osoby uczulone na liście szałwii, nie powinien być stosowany również u dzieci i młodzieży, a
poza tym nie zaleca się korzystania z niego w ciąży i w czasie karmienia piersią. Lek Tinctura Salviae 100 ml powinien być
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przechowywany w temperaturze pokojowej i w miejscu niedostępnym dla dzieci. Poza tym produkt leczniczy nie powinien być
stosowany, gdy minie podana na opakowaniu data ważności.

Skład
Salviae tinctura (1:5), etanol 60-70%.

Wskazania i działanie

Tinctura Salviae PhytoPharm to koncentrat do sporządzania roztworu do płukania jamy ustnej i gardła. Substancję czynna leku
stanowi nalewka z liści szałwii lekarskiej. Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i
jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Dawkowanie
Do płukania i przemywania jamy ustnej rozcieńczyć 5 - 10 ml nalewki w 1 szklance przegotowanej i ostudzonej wody. Do pędzlowania
dziąseł używać preparat nierozcieńczony.

Przeciwwskazania
Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży oraz okresie karmienia piersią.
Uwaga
Po użyciu nie zaleca się prowadzenia pojazdów mechanicznych. Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Olejek
zawarty w preparacie zawiera tujon o działaniu neurotoksycznym - nie przekraczać zalecanego sposobu użycia.

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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