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Kora dębu, zioło pojedyncze, 50 g Kawon
 

Cena: 3,49 zł

Opis słownikowy

Postać zioła sypkie

Producent Zakład Zielarski "Kawon-Hurt"

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Kora dębu

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Kora dębu, zioło pojedyncze, 50 g Kawon

Kora Dębu (Quercus cortex) to lek w formie zioła do zaparzania. Odwar z Kory dębu można stosować jako środek ściągający w
łagodnych stanach zapalnych skóry i błon śluzowych jamy ustnej i gardła, a także lekkich biegunkach czy dolegliwościach, które
towarzyszą hemoroidom.

Skład Kora dębu, zioło pojedyncze, 50 g Kawon

100 g produktu zawiera 100 g kory d?bu (Quercus robur L., Q. petraea (Matt.)
Liebl. i Q. pubescens Willd., cortex).

Wskazania Kora dębu, zioło pojedyncze, 50 g Kawon

Odwar z Kory dębu można stosować jako tradycyjny produkt leczniczy roślinny w objawowym leczeniu łagodnych biegunek. Lek można
podawać również w łagodnych stanach zapalnych skóry oraz błon śluzowych jamy ustnej i gardła. Wskazaniem do zastosowania Kory
dębu jest łagodzenie dolegliwości związanych z chorobą hemoroidalną (swędzenie i pieczenie w okolicach odbytu), po wykluczeniu
przez lekarza poważniejszych schorzeń.

Dawkowanie Kora dębu, zioło pojedyncze, 50 g Kawon
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Ten lek nale?y zawsze stosowa? dok?adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta
lub wed?ug zalece? lekarza lub farmaceuty. W razie w?tpliwo?ci nale?y zwróci? si? do
lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie Kory d?bu dla osób doros?ych oraz sposób podania zale?y od wskazania
leczniczego, przedstawionego w poni?szej tabeli. Zawsze nale?y stosowa? ?wierzo
przygotowany odwar.

Wskazanie Dawkowanie

Objawowe leczenie ?agodnych
biegunek

1 p?ask? ?y?k? sto?ow? (ok. 3 g) kory
d?bu zala? 1 szklank? (250 ml) zimnej
wody, gotowa? 5 minut. Odstawi? na
15 minut i przecedzi?. Przygotowany
odwar pi? 3 razy dziennie.

Nie stosowa? d?u?ej ni? 3 dni. Je?li w
tym czasie objawy nie ust?pi? nale?y
skonsultowa? si? z lekarzem lub
farmaceut?.

Objawowe leczenie ?agodnych stanów
zapalnych skóry, b?on ?luzowych jamy
ustnej i gard?a

2 p?askie ?y?ki sto?owe (ok. 5 g) kory
d?bu zala? 1 szklank? (250 ml) zimnej
wody, gotowa? 5 minut. Odstawi? na
15 minut i przecedzi?. Przygotowany
odwar stosowa? do p?ukania jamy
ustnej i gard?a.

Nie stosowa? d?u?ej ni? tydzie? (7 dni).
Je?li w tym czasie objawy nie ust?pi?
nale?y skonsultowa? si? z lekarzem lub
farmaceut?.

?agodzenie objawów towarzysz?cych
hemoroidom

2 p?askie ?y?ki sto?owe (ok. 5 g) kory
d?bu zala? litrem zimnej wody, gotowa?
5 minut. Odstawi? na 15 minut i
przecedzi?. Przygotowany odwar
stosowa? jako dodatek do k?pieli
(jedna pe?na lub cz??ciowa k?piel
dziennie, d?ugo?? k?pieli 20 minut). Do
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obmywa? skóry oraz ok?adów
stosowa? kilka razy dziennie.

Nie stosowa? d?u?ej ni? tydzie? (7 dni).
Je?li w tym czasie objawy nie ust?pi?
nale?y skonsultowa? si? z lekarzem lub
farmaceut?.

Przeciwwskazania Kora dębu, zioło pojedyncze, 50 g Kawon

W przypadku kąpieli, nie stosować produktu leczniczego na otwarte rany, duże uszkodzenia skóry czy zakażone jej powierzchnie. Przy
doustnym podaniu leku, przeciwwskazaniem do zastosowania jest nadwrażliwość na korę dębu.

Informacje dodatkowe Kora dębu, zioło pojedyncze, 50 g Kawon

Jeżeli biegunka nawraca lub pojawia się krew w stolcu, należy skonsultować się z lekarzem. Kąpieli leczniczych nie należy stosować w
przypadku gorączki, chorób zakaźnych, niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego. W przypadku krwawienia z odbytu podczas
leczenia choroby hemoroidalnej należy skonsultować się z lekarzem. Jeżeli objawy nasilą się i nie ustępują w czasie stosowania
produktu lub pacjent czuje się gorzej, występują działania niepożądane nieopisane na tym opakowaniu należy skonsultować się z
lekarzem.

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30C, chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych
zapachów.
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