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Heel-Engystol, tabletki, 50 szt.
 

Cena: 36,69 zł

Opis słownikowy

Marka Heel

Postać tabletki

Producent Heel

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Homeopatyczny produkt leczniczy

Opis produktu
 

Opis Heel-Engystol, tabletki, 50 szt.

Opis

Engystol jest homeopatycznym produktem leczniczym ze wskazaniami leczniczymi

Skład

1 tabletka zawiera: Vincetoxicum hirundinaria D6, Vincetoxicum hirundinaria D10, Vincetoxicum hirundinaria D30 ana 75 mg, Sulfur D4,
Sulfur D10 ana 37,5 mg, laktozę.
 

Dawkowanie

Zalecana dawka to:

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania:

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 1 tabletka 3 razy dziennie.
Dzieci od 6 do 12 roku życia: 1 tabletka 2 razy dziennie.
Dzieci od 4 do 5 roku życia: 0.5-1 tabletka 1-2 razy dziennie, po konsultacji z lekarzem.

Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

Dzieciom poniżej 6 roku życia zaleca się podawać lek w formie rozkruszonej i z niewielką ilością wody. Dzieci od 4 do 5 roku życia mogą
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przyjmować połowę tabletki.

Wskazania

Engystol jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w infekcjach górnych dróg oddechowych takich jak przeziębienie.

Przeciwwskazania

Nie przyjmować leku Engystol j eśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki
leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera laktozę. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed
zastosowaniem tego leku.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich Ickach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent
planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nic są znane.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią

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

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania u dzieci do ukończenia 3 roku życia, ze względu na postać leku oraz brak wystarczających danych
doświadczalnych. U dzieci w wieku 4-6 lat produkt może być stosowany po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
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