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Ziele skrzypu 50 g (Kawon)
 

Cena: 4,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 g

Postać Surowce zielarskie

Producent KAWON-HURT

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Equiseti herba

Opis produktu
 

Wstęp
Ziele skrzypu (Kawon) to produkt leczniczy, który występuje w formie suszonych ziół sypkich do samodzielnego sporządzenia z nich
naparu medycznego. Lek ten stosuje się do zwiększenia ilości wydalanego moczu i poprawienia przepływu w drogach moczowych -
pomocniczo w łagodnych dolegliwościach układu moczowego.

Choć ziele skrzypu jest bardzo powszechnie występującą rośliną niesie ze sobą o wiele więcej prozdrowotnych właściwości. Zawarte w
nim witaminy i substancję wpływają na wzmocnienie układu immunologicznego, uzupełnienie niedoborów mikroelementów, wsparcie
stanu tkanki łącznej i kości, usprawnienie pracy wątroby (działając odtruwająco), obniżenie ciśnienia krwi, poprawę kondycji włosów,
paznokci i skóry, wsparcie leczenia schorzeń układu moczowego oraz nerek.

Ziele skrzypu przeznaczone jest do stosowania przez dorosłych oraz dzieci powyżej 12. roku życia.

Ziele skrzypu (Kawon) jest produktem leczniczym wydawanym pacjentom bez recepty lekarskiej (OTC).

Prezentowane opakowanie produktu leczniczego “Ziele skrzypu (Kawon)” zawiera 50 g preparatu w postaci ziół sypkich do zaparzania.

Wskazania i działanie
Ziele skrzypu jest powszechnie występującą rośliną w Europie, Ameryce Południowej oraz na wybranych obszarach Afryki i Azji. Ze
względu na ogromną ilość substancji i witamin ma bardzo szerokie zastosowanie w ziołolecznictwie oraz w kosmetologii. Ziele skrzypu
zawiera flawonoidy i garbniki oraz największą zawartość (spośród roślin leczniczych) łatwo przyswajalnej dla organizmu krzemionki. Co
więcej roślina ta zawiera również: żelazo, kobalt, mangan; sole fosforu, wapnia i potasu; witaminę C; kwasy organiczne: askorbinowy,
jabłkowy, szczawiowy krzemowy; saponiny i sterole roślinne.

Ziele skrzypu (Kawon) to sprzymierzeniec w leczeniu wielu dolegliwości. Obecność flawonoidów zwiększa objętość moczu oraz ułatwia
usuwanie nadmiaru moczanów z organizmu, co jest kluczowym procesem przy dnie moczanowej. Jednocześnie ziele skrzypu sprawia,
że w trakcie tych czynności nie występuje ryzyko odwodnienia. Dzięki właściwościom wymienionym powyżej, lek stosuje się do leczenia
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kamicy nerkowej, skazy moczanowej, gośćca i innych chorób układu moczowego. Ziele skrzypu uszczelnia także naczynia krwionośne i
działa rozkurczowo na drogi żółciowe. Właściwości przeciwkrwotoczne wykorzystuje się zaś przy zbyt obfitych miesiączkach, a także u
pacjentów z owrzodzeniem okrężnicy, żylakami odbytu, a nawet wrzodami dwunastnicy i żołądka.
Ziele skrzypu (Kawon) znajduje także zastosowanie w leczeniu nadpotliwości stóp. Ze względu na właściwości moczopędne lek sprawia,
że nadmiar wody z organizmu wydostaje się wraz z moczem, zamiast przez pory skóry. Ziele skrzypu wykazuje łagodne działanie w
przypadku łuszczycy i łojotokowego zapalenia skóry. Czasem stosuje się lek w celu przyspieszenia regeneracji skóry po oparzeniach,
uszkodzeniach mechanicznych oraz w stanach zapalnych. Picie odwaru ze skrzypu poleca się także osobom z cerą naczynkową. Tak
przyrządzona herbatka działa na uszczelnienie naczyń krwionośnych, a co za tym idzie zmniejszenie ich pękania na skórze. Ziele skrzypu
przyczynia się do wzmocnienia paznokci, włosów i skóry każdego typu, co korzystnie wpływa na ich wygląd.

Jakie zastosowanie znajduje ziele skrzypu (Kawon)? Będą to:

leczenie schorzeń układu moczowego i nerek,
wzmocnienie układu immunologicznego,
wsparcie stanu kości i tkanki łącznej,
uzupełnienie niedoborów mikroelementów,
obniżenie ciśnienia krwi,
działanie odtruwające organizm,
usprawnienie pracy wątroby,
poprawa kondycji włosów, skóry i paznokci,
działanie przeciwkrwotoczne,
pomoc w nerwobólach i bólach artretycznych,
zmniejszenie potliwości stóp,
zapobieganie miażdżycy,
wspieranie leczenia dny moczanowej,
wspieranie regeneracji skóry po oparzeniu, uszkodzeniu mechanicznym lub w jej stanach zapalnych.

Przeciwwskazania
Ziele skrzypu (Kawon) nie powinno być stosowane w następujących przypadkach:
● gdy pacjent nie ukończył 12. roku życia,
● nadwrażliwość (uczulenie) na ziele skrzypu,
● u chorych na schorzenia, które wymagają przyjmowania zmniejszonej ilości płynów, jak np. ciężkie choroby nerek lub serca,
● gdy pacjentka jest w ciąży lub karmi dziecko naturalnym mlekiem matki (przed zastosowaniem leku można skonsultować się z
lekarzem lub farmaceutą).

Nie należy stosować podwójnej ilości ziela skrzypu w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Dawkowanie
Ziele skrzypu należy stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dołączonej do opakowania leku lub według zaleceń lekarza lub
farmaceuty.

Jak stosować ziele skrzypu marki Kawon?
Młodzież w wieku powyżej 12. roku życia i dorośli:
Należy 2-3 g ziela skrzypu (1-1½ łyżki) zalać około 1 szklanką (150 ml) wrzącej wody. Następnie zaparzać pod przykryciem przez 15
minut, a później przecedzić. Tak przygotowany odwar pić po jednej szklance 3 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa ziela skrzypu
to 3-12 g.

Nie należy stosować podwójnej ilości leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki ziela skrzypu.

Zazwyczaj ziele skrzypu (Kawon) stosuje się przez okres od 2 do 4 tygodni. Jeśli jednak po tygodniu użytkowania objawy się nie
zmniejszą, należy skonsultować się ze swoim lekarzem rodzinnym.

Jeśli dolegliwości nasilają się, nie ustępują lub pojawiają się objawy, którym towarzyszyć będą objawy takie jak: gorączka, bolesne i
utrudnione oddawanie uryny lub obecność krwi w moczu należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeżeli objawy nie ustępują
w czasie stosowania produktu lub występują działania niepożądane nieopisane na tym opakowaniu należy skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane
Jak każdy inny lek, tak również ziele skrzypu może wywoływać działania niepożądane, jednak nie u każdego pacjenta stosującego ten
preparat one wystąpią.
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Wyróżnia się następujące możliwe działania niepożądane (nieznana jest częstość ich występowania u badanych):
● zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, tj. świąd skóry, wysypka na skórze;
● zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych (wymienionych oraz innych niż wymienione), należy zaprzestać stosowania leku i
skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie
Ziele skrzypu należy przechowywać w suchym miejscu. Chronić od wilgoci.

Należy przechowywać ziele skrzypu (Kawon) tylko w temperaturze pokojowej, której wartość nie przekracza 30 stopni Celsjusza.

Lek ziołowy powinien być przechowywany w ciemnym miejscu. Chronić przed światłem.

Przechowywać produkt leczniczy w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować ziela skrzypu po upływie terminu jego ważności.

Skład
100% ziele skrzypu (Equisetum arvense L., herba)

Producent
Zakład Zielarski Kawon-Hurt Nowak Sp. J.
Krajewice 119
63-800 Gostyń

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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