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Sal Vichy factitium, 600mg, tabletki musujące, 40 szt.
 

Cena: 8,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 tabl.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
"ZIOŁOLEK" SP. Z O.O.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Produkt leczniczy Sal Vichy factitium jest mieszaniną soli alkalicznych w postaci tabletek musujących stosowanych w celu poburzenia
produkcji i wydzielania żółci.
Skład

Substancjami czynnymi leku są: sodu wodorowęglan (Natrii hydrogenocarbonas), sodu chlorek (Natrii chloridum), sodu wodorofosforan
bezwodny (Natrii hydrophosphas anhydricus), sodu siarczan bezwodny (Natrii sulfas anhydricus), potasu wodorowęglan (Kalii
hydrocarbonas).

1 tabletka zawiera 600 mg soli w tym jony: Na+ 220 mg, K+ 8 mg, CO3 2- 492 mg, Cl- 27 mg, SO42- 16 mg, HPO42- 8 mg

Substancje pomocnicze: sodu wodorowęglan, sacharoza, benzoesan sodu, kwas winowy.
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: doustnie, rozpuścić 1-2 tabletek w szklance przegotowanej, ciepłej wody. Pić 3 razy na dobę przed jedzeniem.
Działanie

Lek Sal Vichy factitium działa zobojętniająco na kwaśną treść żołądka, zwiększa rezerwę alkaliczną krwi, działających żółciopędnie i
żołciotwórczo. Zapobiega tworzeniu się kamieni żółciowych.
Wskazania

Lek Sal Vichy factitium to produkt leczniczy stosowany pomocniczo w leczeniu nadkwaśności treści żołądka, przewlekłym zapaleniu
pęcherzyka żółciowego, kamicy żółciowej.
Przeciwwskazania
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Kiedy nie stosować leku:

  jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
  w przypadku stanów zapalnych dróg moczowych, stanów zapalnych miedniczek nerkowych i pęcherza moczowego.

Działania niepożądane

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

  Częste stosowanie dużych dawek soli powoduje stałą alkalizację moczu.
  Ze względu na zawartość sodu może powodować podwyższenie ciśnienia tętniczego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Zachować szczególną ostrożność stosując Sal Vichy factitium u pacjentów na diecie ubogosodowej ze względu na zawartość sodu
(lek zawiera do 9,60 mmol (albo 220,73 mg) sodu na dawkę, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i
u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie).
  Preparat zawiera cukier - należy stosować ostrożnie u chorych na cukrzycę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję
niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
  Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
  Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

Stosowanie innych leków

Zwiększa wydalanie leków o charakterze słabych kwasów i zmniejsza wydalanie leków o charakterze słabych zasad, wskutek alkalizacji
moczu.
Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Lek należy stosować przed posiłkiem.
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 może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym
zagrożeniem dla płodu.

Lek może być stosowany podczas karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad
potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.
Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie ma danych na temat stosowania leku u dzieci.
Producent
ZIOLOLEK
Starołęcka 189
Poznań

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

