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Fitolizyna pasta doustna, 100 g
 

Cena: 20,40 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 g (tub.)

Postać pasta doust.

Producent ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Productum compositum

Opis produktu
 

Pasta doustna Fitolizyna to tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany jako środek moczopędny i przeciwzapalny.

Skład i postać:
Produkt złożony. Ekstrahent: etanol 45% (V/V). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: parahydroksybenzoesan etylu (E 214) i
skrobia pszeniczna. Produkt zawiera do 4% (V/V) etanolu. Pasta doustna.

Substancja czynna leku: wyciąg złożony (1:1,3-1,6) z: kłącza perzu (Agropyri rhizomate) 12,5 cz., łuski cebuli (Allii cepae squama) 5,0 cz.,
liści brzozy (Betulae folio) 10,0 cz., nasion kozieradki (Foenugraeci semine) 15,0 cz., korzenia pietruszki (Petroselini radice) 17,5 cz., ziela
nawłoci (Solidaginis herba) 5,0 cz., ziela skrzypu (Equiseti herba) 10,0 cz., korzenia lubczyku (Levistici radix) 10,0 cz. i ziela rdestu
ptasiego (Polygoni avicularis herba) 15,0 cz.
Ekstrahent: etanol 45% (V/V)

5 g leku zawiera 3,36 g substancji czynnej.

Pozostałe składniki: glicerol 99,5%, agar, olejek eteryczny miętowy, olejek eteryczny szałwii
muszkatołowej, olejek eteryczny pomarańczy słodkiej, olejek eteryczny sosny zwyczajnej,
skrobia pszeniczna, wanilina, etylu parahydroksybenzoesan (E 214), woda oczyszczona.
Lek zawiera do 4% (V/V) etanolu.

Wskazania:
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany
- pomocniczo w zakażeniach i stanach zapalnych dróg moczowych,
- pomocniczo w kamicy dróg moczowych (w drobnych złogach, tzw. piasku nerkowym)
- profilaktycznie w kamicy nerkowej.

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

Podanie doustne

Dorośli: l łyżeczkę (około 5 g) pasty rozpuścić w ½ szklanki ciepłej przegotowanej wody, pić 3-4 razy
na dobę.
Dzieci i młodzież: stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane.

Bez konsultacji z lekarzem nie zaleca się stosowania dłużej niż 2-4 tygodnie

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej Compositae), z rodziny
baldaszkowatych (Apiaceae dawniej Umbelliferae), anetol lub na alergeny pyłku brzozy, olejek miętowy lub mentol, lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą. W przypadku konieczności zmniejszenia ilości przyjmowanych płynów (np. ciężkie choroby serca lub nerek).

Przechowywanie:
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25ºC.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opakowanie: 100 g

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

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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