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Bioaron System (Bioaron C), syrop, 200 ml
 

Cena: 21,76 zł

Opis słownikowy

Postać syrop

Producent Phytopharm

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Aloes, Witamina C

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Bioaron System (Bioaron C), syrop, 200 ml

Bioaron System (Bioaron C) to produkt leczniczy, który wspomaga leczenie oraz profilaktykę infekcji górnych dróg oddechowych a także
pobudza apetyt. Lek zawiera wyciąg z aloesu drzewiastego oraz witaminę C i można go stosować u dorosłych a także dzieci w wieku
powyżej 3 lat.

Skład Bioaron System (Bioaron C), syrop, 200 ml

Substancjami czynnymi są: wyciąg płynny ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloes arborescentis recentis extractum fluidum) i
witamina C (Acidum ascorbicum).

5 ml leku (dawka jednorazowa) zawiera 1920 mg wyciągu z aloesu drzewiastego oraz 51 mg witaminy C.

Substancje pomocnicze: sacharoza, sok z aronii zagęszczony, benzoesan sodu, woda oczyszczona.

Działanie Bioaron System (Bioaron C), syrop, 200 ml

Osłabienie odporności to stan będący wynikiem często przebywanych infekcji, szczególnie wtedy gdy w ich leczeniu stosuje się
antybiotyki. Objawem osłabionej odporności jest zwiększona wrażliwość na kolejne zakażenia bakteryjne lub wirusowe. Do pełnej
sprawności w zakresie obrony przed czynnikami infekcyjnymi układ odpornościowy człowieka dojrzewa około 12 r. życia. W związku z
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tym naturalne jest to, że im młodsze dziecko tym bardziej narażone jest ono na rozwój choroby w kontakcie z czynnikiem infekcyjnym.
Bioaron C jest syropem stosowanym pomocniczo w infekcjach górnych dróg oddechowych. Dzięki substancjom obecnym w wyciągu z
liści aloesu drzewiastego wykazuje on działanie stymulujące układ odpornościowy. Preparat działa zarówno na odpowiedź humoralną -
jeden z mechanizmów odporności swoistej, kiedy organizm wykorzystuje przeciwciała (białka odpornościowe) uwalniane przez uczulone
limfocyty B w odpowiedzi na pojawiający się w organizmie antygen; jak i komórkową, w której główną rolę odgrywają uczulone limfocyty
T znajdujące się bezpośrednio w miejscu wstępowania antygenu. Preparat powoduje wzrost liczby limfocytów B i T oraz przeciwciał
krążących we krwi przywracając tym samym prawidłową odpowiedź układu immunologicznego. Pobudzony układ odpornościowy
ułatwia osłabionemu organizmowi zwalczyć infekcje bakteryjne i wirusowe. Dodatkowo, syrop Bioaron C został wzbogacony o witaminę
C oraz sok z aronii, który zawiera witaminy i substancje mineralne. Witamina C wspiera układ odpornościowy, poprzez zwiększanie
aktywności białych krwinek oraz interferonu. Jest również silnym antyoksydantem - chroni komórki przed szkodliwym wpływem stresu
oksydacyjnego. Podczas badań nad tolerancją stosowania syropu Bioaronu C u dzieci stwierdzono, że preparat działa również
pobudzająco na apetyt.

Wskazania Bioaron System (Bioaron C), syrop, 200 ml

Leczenie pomocnicze w:

infekcjach górnych dróg oddechowych, np. w przeziębieniu,
celu poprawy apetytu.

Dawkowanie Bioaron System (Bioaron C), syrop, 200 ml

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

Lek należy stosować doustnie, przed jedzeniem.
Do opakowania dołączona jest miarka.
Infekcja górnych dróg oddechowych (np. przeziębienie) - stosowanie do 14 dni.

dzieci od 3 do 6 lat: 2 razy dziennie po 5 ml,
dzieci od 7 lat, młodzież, dorośli: 3 razy dziennie po 5 ml.
Jeśli po 7 dniach nie nastąpi poprawa lub objawy się nasilą, należy skonsultować się z lekarzem.

Profilaktycznie (w okresach poza infekcyjnych) – stosować w cyklach 14 dniowych, tzn. 14 dni leczenie/co najmniej14 dni przerwy.

dzieci od 3 do 6 lat: 2 razy dziennie po 5 ml,
dzieci od 7 lat, młodzież, dorośli: 3 razy dziennie po 5 ml.
Poprawa apetytu

1 raz dziennie 5 ml przed głównym posiłkiem.
Jeśli po 14 dniach nie nastąpi poprawa lub objawy się nasilą, należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania Bioaron System (Bioaron C), syrop, 200 ml

Kiedy nie stosować leku Bioaron System:

w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
u osób stosujących leki obniżające odporność.

Informacje dodatkowe Bioaron System (Bioaron C), syrop, 200 ml

Lek zawiera sacharozę - 5 ml zawiera 3,93 g sacharozy, więc stosować ostrożnie u osób z cukrzycą, a u osób z rzadkimi dziedzicznymi
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zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy
nie należy przyjmować produktu leczniczego.
1 dawka (5ml) syropu zawiera 6,6 mg benzoesanu sodu.
W przypadku skłonności do uczuleń, chorób układowych lub o podłożu autoimmunologicznym (m.in. twardzina uogólniona, toczeń
układowy, choroba Hashimoto, Graves-Basedova, stwardnienie rozsiane, cukrzyca insulinozależna, reumatoidalne zapalenie stawów),
stwierdzonego podwyższonego stężenia immunoglobulin we krwi o zastosowaniu leku powinien zdecydować lekarz.
Należy zachować minimum 2 tygodniową przerwę pomiędzy przebytym szczepieniem ochronnym a zastosowaniem Bioaron System.
Syropu nie należy stosować w trakcie chemioterapii.
Przechowywanie:

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
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