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ZIELE RDESTU PTASIEGO 50g
 

Cena: 4,57 PLN

Opis produktu
 

ZIELE RDESTU PTASIEGO 50g

Zastosowanie:
Stosuje się miejscowo jako środek ściągający do płukania w łagodnych stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Skład: 
1g produktu leczniczego zawiera 1gPolygonum aviculare L. s.l. herba (ziele rdestu ptasiego)

Dawkowanie, sposób użycia:
2 – 3 łyżki (6,0 – 9,0 g) ziela zalać szklanką (200 ml) ciepłej wody. Ogrzać do wrzenia i gotować łagodnie pod przykryciem 5 – 10 minut,
lekko ostudzić, przecedzić. Świeżo przygotowany odwar stosować do płukania jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na ziele rdestu ptasiego.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:
Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się w czasie stosowania produktu leczniczego, należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią:
Brak danych. Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:
Nie badano wpływu leku na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku:
W razie zastosowania dawki większej niż zalecana i wystąpienia niepokojących objawów, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.bonifratrzy.pl


 
Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"

Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

 

Pominięcie zastosowania leku:
Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W celu uzyskania wyjaśnień co do stosowania
produktu leczniczego należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane:
Jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek
objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

Przechowywanie:
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej 30°C. Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności.
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