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Imupret N, 1 ml/ml krople doustne, 50 ml
 

Cena: 36,29 zł

Opis słownikowy

Postać krople

Producent Bionorica

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Krwawnik, Mniszek, Prawoślaz, Rumianek, 
Skrzyp polny

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Imupret N, 1 ml/ml krople doustne, 50 ml

Imupret N jest lekiem tradycyjnie stosowanym przy pierwszych oznakach przeziębienia oraz w trakcie jego trwania.

Działanie Imupret N, 1 ml/ml krople doustne, 50 ml

Imupret N zawiera wyciągi ziołowe tradycyjnie stosowane w celu złagodzenia infekcji.

Wskazania Imupret N, 1 ml/ml krople doustne, 50 ml

Imupret N jest tradycyjnie stosowany przy pierwszych oznakach przeziębienia oraz w trakcie jego trwania. Jego wskazania opierają się
wyłącznie na długim okresie stosowania.

Dawkowanie Imupret N, 1 ml/ml krople doustne, 50 ml

Ten lek nale?y zawsze przyjmowa? dok?adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta
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lub wed?ug wskaza? lekarza. W razie w?tpliwo?ci nale?y zwróci? si? do lekarza lub
farmaceuty.

Zalecane dawki:

Dawkowanie przy nasilonych (ostrych) objawach przezi?bienia - w pierwszych dniach
leczenia:

Wiek Dawka jednorazowa Dawka dzienna
(5-6 razy dawka
jednorazowa)

Dzieci w wieku od 2 do 5
lat

10 kropli 50-60 kropli

Dzieci w wieku od 6 do 11
lat

15 kropli 75-90 kropli

M?odzie? w wieku od

12 lat i doro?li

25 kropli 125-150 kropli

Lek nale?y stosowa? zgodnie z podanym powy?ej dawkowaniem do czasu, kiedy
objawy zaczn? ust?powa? lub ulegn? z?agodzeniu, ale nie d?u?ej ni? przez tydzie?.

Kiedy objawy zaczn? ust?powa? lub b?d? mia?y ?agodniejszy charakter, nale?y
obni?y? dawkowanie - zgodnie z poni?sz? tabel?:

Wiek Dawka jednorazowa Dawka dzienna (3 razy
dawka jednorazowa)

Dzieci w wieku od 2 do 5
lat

10 kropli 30 kropli

Dzieci w wieku od 6 do 11
lat

15 kropli 45 kropli

M?odzie? w wieku od

12 lat i doro?li

25 kropli 75 kropli
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Sposób podania:

Lek mo?na przyj?? z niewielk? ilo?ci? p?ynu (np. z wod? podan? w kieliszku do
leków lub w przypadku dzieci - na ma?ej ?y?ce wody).
W celu ?atwiejszego dawkowania, butelk? nale?y trzyma? pionowo podczas
odmierzania kropli.

Czas trwania leczenia:

Lek Imupret N powinien by? podawany do czasu ca?kowitego ust?pienia
objawów, ale nie d?u?ej ni? przez dwa, nast?puj?ce po sobie, tygodnie.
W przypadku dzieci do 6 lat lek mo?e by? stosowany bez konsultacji lekarskiej
przez tydzie?. D?u?sze stosowanie wymaga konsultacji lekarskiej.

Informacje dodatkowe Imupret N, 1 ml/ml krople doustne, 50 ml

Lek zawiera ok. 19% (V/V) etanolu (alkoholu).
25 kropli produktu zawiera w przybliżeniu 210 mg etanolu, co jest równe 5 ml piwa lub 2 ml wina.
Dawka jednorazowa -10 kropli stosowana u dzieci w wieku od 2 do 5 lat zawiera ok. 80 mg etanolu.
Dawka jednorazowa - 15 kropli stosowana u dzieci w wieku od 6 do 11 lat zawiera ok. 120 mg etanolu.
Podczas przechowywania może pojawić się niewielki osad lub zmętnienie.
Imupret N należy zużyć w przeciągu 6 miesięcy od otwarcia butelki.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Ze względu na zawartość kory dębu, Imupret N może zmniejszać wchłanianie leków zawierających alkaloidy oraz innych alkalicznych
produktów leczniczych.

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.

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią ze względu na brak badań oceniających bezpieczeństwo
jego stosowania, jak również ze względu na zawartość etanolu.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Imupret N przyjmowany w zalecanych dawkach nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługę maszyn.
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