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Artecholin N płyndoustny 4,55g/5ml 100ml(b
 

Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 4,55 g/5ml

Opakowanie 100 ml (butelka)

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Substancja
czynna

Produkt ziołowy

Opis produktu
 

O produkcie
Artecholin N, płyn doustny, 100 ml

Opis
Artecholin N to produkt leczniczy roślinny do stosowania w niestrawnościach.

Skład
Substancja czynna: wyciąg złożony płynny (0,67:1) z ziela bylicy boże drzewko (Artemisiae abrotani herba), owocu ostropestu
plamistego (Silybi mariani fructu), liścia mięty pieprzowej (Menthae piperitae folio), ziela drapacza lekarskiego (Crici benedicti herba),
korzenia mniszka lekarskiego (Taraxaci radice), ziela krwawnika (Millefolii herba).

100 ml płynu zawiera 100 ml wyciągu złożonego płynnego (0,67:1) z ziela bylicy boże drzewko (Artemisiae abrotani herba), owocu
ostropestu plamistego (Silybi mariani fructu), liścia mięty pieprzowej (Menthae piperitae folio), ziela drapacza lekarskiego (Crici benedicti
herba), korzenia mniszka lekarskiego (Taraxaci radice), ziela krwawnika (Millefolii herba) (35/15/8/3/3/3), rozpuszczalnik ekstrakcyjny:
etanol 70% v/v.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież od 12 lat: przyjmować do 3 razy dziennie przed lub w czasie posiłku po 5 ml preparatu rozcieńczonego w niewielkiej
ilości płynu.

Lek przeznaczony do doraźnego stosowania.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.
Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 14 dni należy skonsultować się z lekarzem.

Wskazania
Artecholin N jest przeznaczony do stosowania w niestrawnościach (z objawami zgagi, odbijania, nudności) i zaburzeniach żołądkowo-
jelitowych spowodowanych niedostatecznym wydzielaniem soku żołądkowego i żółci.

Przeciwwskazania

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

https://www.aptekalawenda.pl


 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

 Nie stosować leku Artecholin N:
1) w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu, mentol lub rośliny z rodziny astrowatych,
2) w zapaleniu dróg żółciowych, kamieni żółciowych lub innych schorzeń dróg żółciowych.
3) w zapaleniu wątroby.
4) w czynnej chorobie wrzodowej i refluksie żołądkowo-jelitowym.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Dawka jednorazowa leku (5 ml) zawiera 2,95 g etanolu, co odpowiada ok. 30 ml wina lub 70 ml piwa.
Lek szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn przez co najmniej pól godziny po zastosowaniu, ponieważ produkt może
upośledzać sprawność psychofizyczną. Po zastosowaniu leku, alkohol może być wykryty przez urządzenia mierzące jego poziom w
powietrzu wydychanym.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
PHYTOPHARM
Klęka 1
Nowe Miasto nad Warta

 

Galeria
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