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Cholesol płyn 100g
 

Cena: 18,90 PLN

Opis produktu
 

Cholesol płyn 100g

Wskazania:
Płyn doustny Cholesol® stosuje się w leczeniu objawów niestrawności jako środek żółciopędny.

Skład:
100 g produktu leczniczego:
Wyciąg złożony (1:2) z:

kwiatu kocanek (Helichrysi flore),
kwiatu rumianku (Matricariae flore),
owocu kolendry (Coriandri fructu),
owocu bzu czarnego (Sambuci fructu),

(ekstrahent: etanol 60% v/v) (24 :15,5 : 7,5 : 3 ) – 89 g
Intrakt z mniszka lekarskiego (Taraxaci intractum), (ekstrahent: etanol 96% v/v, 1:1) – 11 g
Cholesol zawiera średnio 58% (v/v) etanolu.

Dawkowanie:
Dorośli: do 3 razy dziennie po 1 łyżeczce (5 ml) leku w ½ szklanki wody.
Młodzież od 14 do 18 lat: do 3 razy dziennie po ½ łyżeczki leku w ½ szklanki wody.
Dzieciom do lat 14 ze względu na obecność etanolu nie podawać.

Przeciwwskazania:
Nie należy stosować leku przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu, w tym na kwiaty rumianku, rośliny z rodziny
astrowatych (Asteraceae / Compositae) przy niedrożności dróg żółciowych.
U osób ze zdiagnozowaną kamicą żółciową, preparat może być stosowany wyłącznie w porozumieniu z lekarzem.
Szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią,
dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.
Nie podawać leku dzieciom do 14 roku życia ze względu na zawartość etanolu.
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Ze względu na niewystarczające dane o bezpieczeństwie i duże stężenie etanolu, leku Cholesol nie należy stosować w czasie ciąży i
karmienia piersią.

Stosowanie produktu osłabia zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn będących w ruchu, a także ogólną
sprawność psychoruchową. Alkohol zawarty w produkcie może zostać wykryty przez urządzenie analizujące wydmuchiwane powietrze
(tester trzeźwości – alkomat).
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