Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

KŁĄCZE PERZU KAWON 50g
Cena: 4,15 PLN

Opis produktu
KŁĄCZE PERZU KAWON 50g
Skład:
Perz kłącze (Agropyron repens rhizoma)
Wskazania do stosowania:
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany pomocniczo w łagodnych dolegliwościach układu moczowego, jako środek
zwiększający ilość wydalanego moczu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny przeznaczony do stosowania w wymienionych
wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na kłącze perzu. Nie podawać w chorobach, w których wskazane jest przyjmowanie zmniejszonej ilości płynów (np.
ciężka niewydolność serca lub nerek).
Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Bezpieczeństwo stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat nie zostało określone ze względu na brak odpowiednich danych. Jeśli
podczas stosowania leku pojawią się takie objawy jak gorączka, zaburzenia w oddawaniu moczu, skurcze lub pojawi się krew w moczu
należy skonsultować się z lekarzem. Jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu lub występują działania niepożądane
nieopisane na tym opakowaniu należy skonsultować się z lekarzem.
Interakcje:
Brak doniesień.
Ciąża i karmienie piersią:
Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania leku podczas ciąży i karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:
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Nie badano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.
Dawkowanie i sposób przygotowania:
Dorośli i osoby w podeszłym wieku: 1 łyżkę stołową (ok. 5g) kłącza perzu zalać 1 szklanką (250ml) wrzącej wody. Naparzać pod
przykryciem 15 minut, przecedzić. Pić po szklance naparu do 4 razy na dobę.
Produkt leczniczy stosuje się od 2 do 4 tygodni. Jeżeli objawy utrzymują się pomimo stosowania produktu leczniczego należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Pominięcie zastosowania leku:
Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
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