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Esseliv Forte kapsułki twarde 300 mg, 50 kaps.
 

Cena: 25,73 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,3 g

Opakowanie 50 kaps. (5 blist. po 10 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Phospholipida

Opis produktu
 

Esseliv forte lek wskazany do stosowania w ostrych i przewlekłych chorobach wątroby oraz we wspomaganiu leczenia zaburzeń
czynnościowych wątroby, dróg żółciowych oraz kamicy żółciowej.

Wskazania:
Ostre i przewlekłe choroby wątroby, w tym: poalkoholowe uszkodzenia wątroby, toksyczne i polekowe uszkodzenia wątroby, przewlekłe
zapalenie wątroby.
Wspomaganie leczenia zaburzeń czynnościowych wątroby, dróg żółciowych oraz kamicy żółciowej.

Dawkowanie:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, czy farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: zwykle stosowana dawka 2 kapsułki 3 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 6 kapsułek na dobę.

Po 2 do 3 miesiącach leczenia stosować dawkę podtrzymującą 1 kapsułkę 3 razy na dobę.

 

Dzieci: 300 mg/10 kg mc. na dobę.

Niemowlęta: 300 mg na 10 kg mc. (1 kapsułka na 10 kg mc.).

Średnio stosuje się 3 do 6 kapsułek (900 do1800 mg) na dobę. Nie stosować więcej niż 6 kapsułek na dobę (1800 mg).

Składniki:
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Substancja czynna: fosfolipidy z nasion soi (Phospholipidum essentiale) 300 mg

Przeciwwskazania:
Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów: z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników produktu leczniczego, u dzieci
o masie ciała poniżej 15 kg.

Opakowanie: 50 kapsułek

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - 9386

Podmiot odpowiedzialny
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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