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Taninal *20 tabl.
 

Cena: 12,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Tanninum albuminatum

Opis produktu
 

Nazwa: Taninal tabletki
Opakowanie:  20 tabl.
Skład:  białczan taniny 500 mg, substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, żelatyna wieprzowa, talk
Opis produktu:  Taninal zawiera połączenie garbników - kwasu taninowego (taniny) z białkiem - albuminą. Dzięki takiemu połączeniu lek
nie wywiera silnego działania drażniącego na błonę śluzową żołądka. Preparat uwalnia garbniki w jelicie cienkim pod wpływem działania
enzymu trawiennego - pankreatyny.
Działanie:  Uwolniona tanina wykazuje działanie ściągające i bakteriostatyczne, działa także przeciwbiegunkowo, tworząc
trudnorozpuszczalne kompleksy z toksynami bakteryjnymi. Ponadto hamuje drobne krwawienia przy uszkodzeniach naczyń
włosowatych śluzówki jelit.
Wskazania:  Lek stosuje się tradycyjnie w biegunkach i zatruciach pokarmowych.
Przeciwwskazania:  Nie należy stosować leku równocześnie z innymi lekami. Pomiędzy przyjęciem Taninalu i innych leków powinno
upłynąć co najmniej 2 godziny, ponieważ może on hamować wchłanianie innych leków.

Nie stosowac w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku

Nie stosować u dzieci poniżej 4 roku życia.
Działania niepożądane:  Nie stwierdzono działań niepożądanych, rzadko mogą wystąpić podrażnienia żołądka.
Uwagi:  Nie jest znane działanie leku na kobiety w ciąży i karmiące piersią.
Sposób użycia:  Dorośli - doustnie 3 razy na dobę 1 do 2 tabletek. Dzieci powyżej 4 roku życia - 2 do 3 razy na dobę 1/2 do 1 tabletki.
Tabletki wycisnąć z blistra, po zażyciu popić wodą. Preparat należy przyjmować między posiłkami do ustąpienia objawów.
Status:  Produkt leczniczy

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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