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BOIRON Pulsatilla 9 CH, granulki, 4 g
 

Cena: 15,39 zł

Opis słownikowy

Postać granulki

Producent Boiron

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Homeopatyczny produkt leczniczy

Opis produktu
 

Informacje podstawowe BOIRON Pulsatilla 9 CH, granulki, 4 g

Lek ma szerokie działanie terapeutyczne i stosowany jest w leczeniu różnych chorób.

Opis leku uwzględnia wybrane wskazania, w których lek jest stosowany w leczeniu homeopatycznym. Ma on charakter informacyjny i nie
zastępuje wizyty lekarskiej ani konsultacji farmaceutycznej.

Skład BOIRON Pulsatilla 9 CH, granulki, 4 g

Pulsatilla 9CH, sacharoza, laktoza jednowodna.

Wskazania BOIRON Pulsatilla 9 CH, granulki, 4 g

Gęsty, żółty, niedrażniący wyciek z nosa, nasilający się w cieple, ustępujący na świeżym powietrzu, występujący w ciągu dnia.
Wieczorem i nocą nos suchy, niedrożny.
Utrata smaku i powonienia.

Ból głowy - zlokalizowany jest w okolicy czołowej, występuje przekrwienie. Bóle nasilają się pod wpływem gorąca i na skutek
pracy umysłowej (lek stosowany w potencji 9 CH lub 15 CH).

Jęczmień - nawracający, czasem z ropną wydzieliną.
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Niestrawność - występuje odbijanie o smaku spożytych pokarmów z odczuciem ciążenia - głównie po spożyciu tłustych
pokarmów. Chory ma problemy z trawieniem, ma skłonność do wymiotów (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).

Odra - wysypka zlokalizowana jest na całym ciele, występuje gęsty, żółtozielony katar, łzawienie, suchy kaszel w nocy,
światłowstręt, zapalenie spojówek (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).

Pokrzywka - współistnieje ze świądem, który nasila się w ciepłym łóżku.

Różyczka - dziecko jest płaczliwe i domaga się obecności rodziców. Przebieg choroby jest łagodny, obecna jest niedrażniąca,
żółtozielona wydzielina z nosa, powiększone są węzły chłonne.

Trądzik - osoba jest płaczliwa, depresyjna. Zmiany mają kolor sinawy, towarzyszą zaburzenia miesiączowania.

Upławy - białe, niedrażniące, występują głównie u młodych dziewczyn.

Zaburzenia miesiączkowania - występują w okresie dojrzewania, kobieta ma kłopoty z miesiączkami, które pojawiają się z
opóźnieniem, są nielegularne, krótko trwają, krew jest ciemna.

Zapalenie spojówek - towarzyszy wyciek żółtej, obfitej treści śluzowo - ropnej, nie drażniącej.

Zespół napięcia przedmiesiączkowego - często występuje z klasyczną triadą objawów: napięte i bolesne piersi, uczucie ciężaru
w obrębie miednicy mniejszej, zmiany nastroju. Ponadto mogą występować obfite i gęste albo mleczne lub płynne upławy, które
są niepodrażniające lub słabo podrażniające. Lek należy podawać w wysokich rozcieńczeniach: codziennie przed wystąpieniem
miesiączki w rozcieńczeniu 15 CH lub 30 CH albo stosując stopniowanie dawek, tj. 9 CH, 15 CH i 30 CH, w 20, 21 i 22 dni cyklu
(lek stosowany w potencjach od 9 CH - 30 CH).

Żylaki - występują żylaki kończyn dolnych, owrzodzenia podudzi, powikłania po przebytym zakrzepowym zapaleniu żył

Obrzęk kończyn - w wyniku przekrwienia i zastoju żylnego, do którego dochodzi głównie latem, pod wpływem ciepła i braku
ruchu. Nogi są ciężkie i obolałe, występują zasinienia i żyły widoczne w postaci fioletowej siatki. Naczynka krwionośne są słabe i
pękają (nogi, twarz).

Zaburzenia żołądkowo - jelitowe - występują naprzemiennie zaparcia lub biegunki (zmienne zabarwienie stolca), pacjentowi
dokuczają kolki i wzdęcia.

Odmrożenie

Dawkowanie BOIRON Pulsatilla 9 CH, granulki, 4 g

5 granulek 3-4 razy dziennie, w miarę poprawy rzadziej.

Przeciwwskazania BOIRON Pulsatilla 9 CH, granulki, 4 g

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
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