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KORA DĘBU KAWON 50g
 

Cena: 5,48 PLN

Opis produktu
 

KORA DĘBU KAWON 50g

Wskazania:
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w objawowym leczeniu łagodnych biegunek, łagodnych stanów zapalnych skóry oraz
błon śluzowych jamy ustnej i gardła, w łagodzeniu dolegliwości związanych z chorobą hemoroidalną (swędzenie i pieczenie w okolicach
odbytu), po wykluczeniu przez lekarza poważniejszych schorzeń. Wymienione wskazania wynikają wyłącznie z długotrwałego
stosowania produktu leczniczego.

Skład:
Quercus robur L., Q. petraea (Matt.) Liebl. i Q. pubescens Willd., cortex (dąb kora).

Dawkowanie i sposób przygotowania:
Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku:
W objawowym leczeniu łagodnych biegunek: 1 płaską łyżkę stołową (ok. 3g) kory dębu zalać 1 szklanką (250ml) zimnej wody, gotować 5
minut. Odstawić na 15 minut i przecedzić. Przygotowany odwar pić 3 razy dziennie.
W objawowym leczeniu łagodnych stanów zapalnych skóry oraz błon śluzowych jamy ustnej i gardła:
2 płaskie łyżki stołowe (ok. 5g) kory dębu zalać 1 szklanką (250ml) zimnej wody, gotować 5 minut. Odstawić na 15 minut i przecedzić.
Przygotowany odwar stosować do płukania jamy ustnej i gardła.
W łagodzeniu dolegliwości związanych z chorobą hemoroidalną: 2 płaskie łyżki stołowe (ok. 5g) kory dębu zalać litrem zimnej wody,
gotować 5 minut. Odstawić na 15 minut i przecedzić. Przygotowany odwar stosować jako dodatek do kąpieli (jedna pełna lub częściowa
kąpiel dziennie, długość kąpieli 20 minut). Do obmywań skóry oraz okładów stosować kilka razy dziennie.

W objawowym leczeniu łagodnych biegunek: nie stosować dłużej niż 3 dni. Jeśli w tym czasie objawy nie ustąpią należy skonsultować
się z lekarzem lub farmaceutą. W objawowym leczeniu łagodnych stanów zapalnych skóry oraz błon śluzowych jamy ustnej i gardła; w
łagodzeniu dolegliwości związanych z chorobą hemoroidalną: Nie stosować dłużej niż tydzień (7 dni). Jeśli w tym czasie objawy nie
ustąpią należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
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Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na korę dębu. Jako dodatek do kąpieli: Nie stosować na otwarte rany, duże uszkodzenia lub zakażone powierzchnie
skóry i błon śluzowych.

Interakcje:
Podczas leczenia biegunki produkt leczniczy może opóźniać wchłanianie innych równocześnie stosowanych leków, dlatego powinien
być przyjmowany przynajmniej na godzinę przed lub po zastosowaniu innych leków.

Informacje dodatkowe:
Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak odpowiednich danych. 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.
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