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Ziele dziurawca 50 g (Kawon)
 

Cena: 4,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 g

Postać Surowce zielarskie

Producent KAWON-HURT

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Hyperici herba

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

żółciotwórcze,
rozkurczowe,
uspokajające,
moczopędne,
przeciwbakteryjne.

Dawkowanie
Zastosowanie

W łagodnych zaburzeniach nastroju typu depresyjnego,
w schorzeniach dróg żółciowych,
w kamicy żółciowej,
w stanach zapalnych błon śluzowych żołądka,
w moczeniu nocnym u dzieci.
Zewnętrznie stosuje się do nacierania w bólach stawowych.

Napar z 1-2 łyżeczek ziela na 1 1/2-2 szklanki wody, pić po 1/2 szklanki 2-3 razy dziennie Umieścić torebkę w termosie, zalać szklanką
wrzącej wody przykryć i odstawić na 30 min. Pić po 1/2 szklanki naparu 3-4 razy dziennie, godzinę przed jedzeniem jako środek
żółciopędny i pobudzający wydzielanie soku żołądkowego lub po jedzeniu jako środek rozkurczający. Napar można używać także do
płukania lub okładów.
Działania niepożądane
Możliwe uczulenie na światło, zwłaszcza u osób o jasnej karnacji.
Interakcje
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na promienie ultrafioletowe, wysoka gorączka, znaczne uszkodzenie wątroby.
Wykazano, że przyjmowanie preparatów z dziurawca zmniejsza działanie niektórych, równocześnie stosowanych leków. Nie zaleca się
stosowania preparatu w przypadku regularnego przyjmowania: leków nasercowych zawierających digoksynę, przeciwastmatycznych
zawierających teofilinę, przeciwepileptycznych, przeciwzakrzepowych, przeciwdepresyjnych, przeciwmigrenowych (triptany). Nie należy
podawać preparatu równocześnie z lekami immunosupresyjnymi (cyklosporyny), w trakcie leczenia indinawirem lub innym lekiem
przeciw retrowirusom oraz podczas stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych.

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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