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Urosept *60tabl.
 

Cena: 19,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabletek (2 blistry po 30 sztuk)

Postać tabletki drażowane

Producent POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Urosept tabletki drażowane

Opakowanie: 60 tabletek

Skład: 1 tabletka zawiera: wyciąg gęsty złożony z korzenia pietruszki (Petroselini radix) 2,66 cz., naowocni fasoli (Phaseoli pericarpium) 1
cz., liści brzozy (Betulae folium) 4,4 cz. (DER 4:1; ekstrahent: metanol) - 86,2 mg, wyciąg suchy z ziela rumianku (Chamomillae herba
extractum siccum) 8mg, wyciąg suchy z liści borówki brusznicy (Vitis idaeae folium extractum siccum) 26mg, sproszkowaną naowocnię
fasoli (Phaseoli pericarpium pulv.) - 78 mg, cytrynian potasu (Kalium citricum) - 19 mg, cytrynian sodu (Natrium citricum) - 16 mg.
Substancje pomocnicze - rdzeń: kwas cytrynowy jednowodny, sacharoza, laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, magnezu
stearynian, talk. Otoczka: sacharoza, talk, guma arabska suszona rozpyłowo, indygotyna, Capol 1295 (mieszanina wosku pszczelego
białego i wosku Carnauba)

Wskazania: Zalecany jest przez lekarzy do stosowania pomocniczego w zakażeniach układu moczowego, w kamicy dróg moczowych
oraz chorobach przebiegających z zastojem i zaleganiem moczu. Skuteczność leku w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie
na długim okresie stosowania w lecznictwie i doświadczeniu.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na rośliny z rodziny Złożonych (Asteraceae, dawniej Compositae) lub którykolwiek ze składników
preparatu.

Zachować szczególną ostrożność, jeśli: występują obrzęki spowodowane niewydolnością serca i nerek. Należy skonsultować się z
lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci
poniżej 12 roku życia.

Sposób użycia:  Lek stosować doustnie 3 razy dziennie po 2 tabletki drażowane, popijając szklanką wody lub wg indywidualnych
wskazań lekarza. Pod kontrolą lekarza lek może być przyjmowany przez dłuższy okres czasu, również w leczeniu skojarzonym z innymi
lekami.

Status:  Lek OTC

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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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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