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Sal Vichy factitium, tabl.musuj., 40 szt
 

Cena: 11,99 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki musujące

Producent Ziołolek

Rejestracja Lek bez recepty

Opis produktu
 

Opis Sal Vichy factitium, tabl.musuj., 40 szt

Opis
Sal Vichy factitium - 40 tabletek musuj?cych.

Sk?ad

1 tabletka zawiera:

Substancje czynne: 600 mg, w tym sodu wodorow?glan, sodu chlorek, sodu

wodorofosforan bezwodny, sodu siarczan bezwodny, potasu wodorow?glan.

Substancje pomocnicze: sodu wodorow?glan, sacharoza 38 mg, benzoesan sodu,

kwas winowy. W tym jony: Na+ 220 mg, K+ 8 mg, CO3 2- 492 mg, Cl- 27 mg, SO42- 16

mg, HPO42- 8 mg. Roztwór 6 g proszku sztucznej soli Vichy (10 tabletek) w 1 litrze
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wody ma sk?ad zbli?ony do sk?adu naturalnej wody Vichy.

Dawkowanie

Doustnie. Rozpu?ci? 1-2  tabletek w szklance przegotowanej, ciep?ej wody. Pi? 3 razy

na dob? przed jedzeniem. W przypadku wra?enia, ?e dzia?anie leku jest za mocna lub

za s?abe, nale?y zwróci? si? do lekarza.

Dzia?anie

Sal Vichy factitium - sztuczna sól Vichy jest mieszanin? soli alkalicznych

zoboj?tniaj?cych kwa?n? tre?? ?o??dka, zwi?kszaj?cych rezerw? alkaliczn? krwi,

dzia?aj?cych ?ó?ciop?dnie i ?o?ciotwórczo. Zapobiega tworzeniu si? kamieni

?ó?ciowych.

Wskazania

Sal Vichy factitium- sztuczna sól stosowana jako leczenie pomocnicze w

nadkwa?no?ci tre?ci ?o??dka, przewlek?ym zapaleniu p?cherzyka ?ó?ciowego, kamicy

?ó?ciowej.

Przeciwwskazania

wyst?puje nadwra?liwo?? na substancje czynne lub na dowoln? substancj?

pomocnicz?

w przypadku stanów zapalnych dróg moczowych, stany zapalne miedniczek

nerkowych i p?cherza moczowego.
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Dzia?ania niepo??dane

Cz?ste stosowanie du?ych dawek soli powoduje sta?? alkalizacj? moczu. Ze wzgl?du

na zawarto?? sodu mo?e powodowa? podwy?szenie ci?nienia t?tniczego.

Ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci

Zachowa? szczególn? ostro?no?? stosuj?c Sal Vichy factitium u pacjentów na diecie

ubogosodowej ze wzgl?du na zawarto?? sodu. 

Preparat zawiera cukier - nale?y stosowa? ostro?nie u chorych na cukrzyc?.

Lek mo?e by? stosowany w ci??y jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzy??

dla matki przewa?a nad potencjalnym zagro?eniem dla p?odu.

Lek mo?e by? stosowany podczas karmienia piersi? jedynie w przypadkach, gdy w

opinii lekarza korzy?? dla matki przewa?a nad potencjalnym zagro?eniem dla dziecka.

Lek nie powoduje upo?ledzenia sprawno?ci psychofizycznej, zdolno?ci prowadzenia

pojazdów mechanicznych i obs?ugiwania urz?dze? mechanicznych w ruchu.

Przechowywa? w miejscu niedost?pnym i niewidocznym dla dzieci.
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