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Esberitox N tabl. 100 tabl.
 

Cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 tabl.

Producent SCHAPER & BRUMMER GMBH & CO. KG

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Baptisiae tinctoriae rad.(extr.spiss.),
Echinaceae purpureae rad.(extr.spiss.),
Thujae occident.herba (extr.spiss.)

Opis produktu
 

O produkcie
Esberitox N, tabletki, 100 szt.

Opis
Esberitox N to produkt leczniczy roślinny w postaci tabletek stosowany w leczeniu przeziębień jako środek wspomagający, skracający
czas infekcji i łagodzący jej przebieg

Skład
Substancją czynną leku jest alkoholowy wyciąg z ziela żywotnika zachodniego (Thujae occidentalis herba), korzenia jeżówki purpurowej
(Echinaceae purpureae radice), korzenia dzikiego indygo (Baptisiae tinctoriae radice).

1 tabletka zawiera 0,215 ml wyciągu (1:11) odpowiadającego: Baptisiae tinctoriae radice 10mg, Echinaceae purpureae radice 7,5 mg,
Thujae occidentalis herba 2 mg.

Substancje pomocnicze: kwas askorbinowy, laktoza jednowodna, stearynian magnezu, polietylenoglikol 6000, sacharoza.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 3 tabletki.

Dzieci od 6 do 12 lat: 3 razy dziennie po 2 tabletki.
Dzieci od 4 do 6 lat: 3 razy dziennie po 1 tabletce.

Lek Esberitox N należy przyjmować rano, w środku dnia oraz wieczorem, popijając płynem, najlepiej wodą.
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 W przypadku podawania osobom, które mają trudności z połykaniem, szczególnie dzieciom poniżej 6 lat, zaleca się rozkruszyć tabletkę,
zmieszać z wodą i dopiero powstałą zawiesinę podać choremu. Możliwe jest również ssanie tabletek.

Leczenie powinno być rozpoczęte możliwie szybko po wystąpieniu objawów i kontynuowane do czasu ich ustąpienia, nie dłużej jednak
niż 10 dni.

Działanie
Lek Esberitox N należy do grupy leków stymulujących układ immunologiczny.

Wskazania
Lek Esberitox N jest przeznaczony do leczenia przeziębień, jako środek wspomagający, skracający czas infekcji i łagodzący jej przebieg.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Esberitox N:

jeśli pacjent ma uczulenie na ziele żywotnika zachodniego, korzeń jeżówki purpurowej, korzeń dzikiego indygo lub na rośliny pokrewne
jeżówce, tj. inne rośliny z tej samej rodziny botanicznej (Compositae/Asteraceae – np. rumianek, arnika), lub na którykolwiek z
pozostałych składników tego leku,
w przypadku postępujących chorób ogólnoustrojowych takich jak: gruźlica, białaczka, AIDS, zarażenie wirusem HIV, kolagenoza,
stwardnienie rozsiane i inne choroby autoimmunologiczne,
w przypadku immunosupresji,
u dzieci poniżej 4 lat.

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

Podczas stosowania może wystąpić reakcja nadwrażliwości. Podczas stosowania produktów zawierających w swoim składzie jeżówkę
obserwowano:

wysypkę na skórze, świąd, obrzęk twarzy, duszności, zawroty głowy i spadek ciśnienia krwi.
W przypadku zaobserwowania takich objawów należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Brak danych dotyczących częstości występowania:

zaburzenia żołądka i jelit (ból brzucha, wymioty, biegunka).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeśli objawy choroby nasilają się lub utrzymują dłużej niż 10 dni, lub jeśli pojawia się duszność, gorączka lub ropiejące bądź krwawiące
wydzieliny, należy skontaktować się z lekarzem.
Lek zawiera laktozę i sacharozę (cukier). W przypadku nietolerancji niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku

Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Esberitox N nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Pomimo, iż produkt zawiera jeżówkę, uwzględniając dane własne dla tego produktu dopuszcza się jego stosowanie u dzieci poniżej 12
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 lat, należy jednak zachować szczególną ostrożność. Przed zastosowaniem u dzieci poniżej 12 lat zaleca się zasięgnięcie porady lekarza.

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
SCHAPER & BRUMMER
Bahnhofstraße 35
Salzgitter, Niemcy

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

