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Krople żołądkowe, 35 g Aflofarm
 

Cena: 4,09 zł

Opis słownikowy

Postać krople

Producent Aflofarm

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Dziurawiec, Mięta, Nalewka gorzka

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Krople żołądkowe, 35 g Aflofarm

Krople żołądkowe to produkt leczniczy stosowany tradycyjnie w niestrawności i zaburzeniach trawienia.

Skład Krople żołądkowe, 35 g Aflofarm

Substancje czynne: nalewka z korzenia kozłka (Valerianae tinctura), nalewka z mięty pieprzowej (Menthae piperitae tinctura), intrakt z
ziela dziurawca (Hyperici intractum) i nalewka gorzka (Amara tinctura).

100 g produktu zawiera: 25 g nalewki z korzenia kozłka (Valerianae tinctura DER 1:4,0-4,5), ekstrahent: etanol 70 % (V/V), 25 g nalewki z
mięty pieprzowej (Menthae piperitae tinctura DER 1:18-20) , ekstrahent: etanol 90 % (V/V), 25 g intraktu z ziela dziurawca (Hyperici
intractum DER 1:1) ekstrahent: etanol 70 % (V/V) i 25 g nalewki gorzkiej (Amara tinctura DER 1:3,8-4,5), ekstrahent: etanol 70 % (V/V).

Produkt zawiera 65-72 % V/V etanolu.

Działanie Krople żołądkowe, 35 g Aflofarm

Krople żołądkowe pobudzają łaknienie i wydzielanie soku żołądkowego. Wykazują łagodne działaie rozkurczające (wiatropędne).

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
https://www.e-medest.pl/krople-zoladkowe-35-g-aflofarm.html
https://www.e-medest.pl/postac-krople,dDw-iwo.html
https://www.e-medest.pl/producent-aflofarm,dCg-DQ.html
https://www.e-medest.pl/rejestracja-lek-bez-recepty,dEw-gRE.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-dziurawiec,dEg-KxM.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-mieta,dEg-ORI.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-nalewka-gorzka,dEg-My4.html
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
Wskazania Krople żołądkowe, 35 g Aflofarm

Krople żołądkowe są przeznaczone do stosowania w zaburzeniach trawienia, braku łaknienia, niestrawności.

Dawkowanie Krople żołądkowe, 35 g Aflofarm

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 15 kropli w kieliszku wody, stosować od 3 do 6 razy na dobę, 30 minut przed jedzeniem.

Jeżeli dolegliwości utrzymują się podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania Krople żołądkowe, 35 g Aflofarm

Kiedy nie stosować leku Krople żołądkowe

w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną
w przypadku choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy.
u dzieci poniżej 12 lat.

Informacje dodatkowe Krople żołądkowe, 35 g Aflofarm

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana: 

dolegliwości żołądkowo-jelitowe

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera 65-72 % (V/V) etanolu, tzn. 370 mg etanolu na dawkę jednorazową (15 kropli), co jest równoważne 8,23 ml piwa lub
3,43 ml wina na dawkę.
Lek szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową, chorobą wątroby i padaczką.
Ze względu na zawartość intraktu z dziurawca może wystąpić nadwrażliwość na światło słoneczne, szczególnie u osób o jasnej
karnacji.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC

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

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciaży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek może osłabić zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.
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