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Heel-Euphorbium S, aerozol do nosa, 20 ml
 

Cena: 36,39 zł

Opis słownikowy

Marka Heel

Postać aerozol

Producent Heel

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Homeopatyczny produkt leczniczy

Opis produktu
 

Opis Heel-Euphorbium S, aerozol do nosa, 20 ml

Opis

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Skład

100 g roztworu zawiera:

Substancje czynne: Euphorbium D4 1 g, Pulsatilla pratensis D4 1 g, Luffa operculata D4 1 g, Hydrargyrum biiodatum Dl2 lg. Argentum
nitricum D10 1 g.

Substancje pomocnicze: benzalkoni owy chlorek, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, chlorek sodu. woda
oczyszczona.

Dawkowanie

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

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: zwykle 1-2 dawki do każdego otworu nosowego 3 do 5 razy dziennie.
Dzieci od 6 do 12 roku życia: zwykle 1-2 dawki do każdego otworu nosowego 3 do 4 razy dziennie.
Dzieci od 2 do 6 roku życia: Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Należy zmniejszyć dawkę po uzyskaniu poprawy.
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Działanie

Lek może zmniejszać nasilenie objawów towarzyszących nieżytowi nosa różnego pochodzenia (np. infekcja, alergia), takich jak: uczucie
niedrożnego nosa, intensywny .katar i kichanie

Wskazania

Euphorbium S aerozol do nosa jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w leczeniu nieżytu nosa.

Przeciwwskazania

Nie stosować w zaburzeniach czynności tarczycy bez konsultacji z lekarzem.

Działania niepożądane

W bardzo rzadkich przypadkach, u pacjentów cierpiących na astmę, może wystąpić skurcz oskrzeli.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Ciąża i karmienie piersią

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

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Ze względu na brak danych, nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia. U dzieci poniżej 6 roku życia stosować po konsultacji z lekarzem.
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