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NOVERBAN syrop z dziewanny 958 mg/5ml 125g
 

Cena: 4,84 PLN

Opis produktu
 

NOVERBAN syrop z dziewanny 958 mg/5ml 125g

Noverban to lek roślinny w postaci syropu. Stosuje się go w celu złagodzenia bólu gardła związanego z suchym kaszlem i
przeziębieniem, również pomocniczo w nieżytach górnych dróg oddechowych.

Lek Noverban ma działanie powlekające i osłaniające.

Skład:
Substancją czynną leku jest wyciąg płynny z kwiatów dziewanny (0,5-1:1) (Verbasci floris extractum fluidum). Ekstrahent- etanol 40°

100 g syropu zawiera 15,0 g wyciągu płynnego z kwiatów dziewanny

Substancje pomocnicze: sacharoza, sodu benzoesan, woda oczyszczona

Zawartość etanolu 4,0-7,0%(v/v)

Dawkowanie:
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: doustnie po 5 ml syropu 3-4 razy dziennie lub po 10 ml syropu 2 razy dziennie. Syrop należy
dozować przy pomocy załączonej miarki.

Nie stosować dłużej niż 1 tydzień.
Jeśli objawy nie ustępują w czasie przyjmowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub pozostałe składniki preparatu.

Działania niepożądane:
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Dotychczas nie zgłaszano.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Kwaśne pokarmy mogą osłabiać działanie preparatu.
Nie zaleca się stosowania u osób z chorobami wątroby, padaczką oraz chorobą alkoholową.
Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub
niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.
W przypadku wystąpienia duszności, gorączki, ropnej plwociny należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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 ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią, ze względu na dotychczasowy brak badań klinicznych.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:
Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Zawartość etanolu w preparacie wynosi 4-7 % (v/v).
Dawka jednorazowa 5 ml zawiera około 0,25 alkoholu, co jest równoważne 6,3 ml piwa lub 2,6 ml wina. Dawka jednorazowa 10 ml
zawiera (około 0,5 g alkoholu, co jest równoważne 12,6 ml piwa lub 5,2 ml wina.
Przy prawidłowym stosowaniu leku nie stwierdzono istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń
mechanicznych, należy jednak uwzględnić zawartość alkoholu w leku.
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