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Krople żołądkowe z papaweryną krople doustne, 35 ml
 

Cena: 9,35 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 35 ml

Postać krop.doust.

Producent KRAKOWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE
"HERBAPOL" W KRAKOWIE S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Krople nasercowe to tradycyjny produkt leczniczy wskazany do stosowania przy braku łaknienia i jako środek poprawiający trawienie w
niestrawności.

Skład:
Skład na 100g:
Valerianae tinctura (1:5) (nalewka kozłkowa) – 24,9g,
Menthae pip. tinctura (1:20) (nalewka miętowa) – 24,9g
Amara tinctura (1:5) (nalewka gorzka) – 24,9g
Ex: Gentianae radice, Menyanthidis folio, Auranti amari pericarpio (60,0 cz., 60,0cz., 50,0cz.)
Hyperici tinctura (1:5) (nalewka z dziurawca) – 24,9g
Papaverini hydrochloridum – 0,4g
Produkt zawiera 67-74% obj. etanolu.

Wskazania:
Produkt tradycyjnie stosuje się w niestrawności i braku łaknienia u osób dorosłych.

Dawkowanie:
Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania u osób dorosłych:

W niestrawności: doustnie jednorazowo ok. 2,5 ml, co odpowiada 1/2 łyżeczki preparatu w 1/4 szklanki wody lub na cukier, w przypadku
wystąpienia dolegliwości. 

W przypadku braku łaknienia: ok. 2,5 ml, co odpowiada 1/2 łyżeczki preparatu w 1/4 szklanki wody lub na cukier, 30 min. przed
jedzeniem 3-4 x dziennie. 

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

https://www.aptekadlapacjenta.pl


 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
Sposób podawania:
Lek przeznaczony do podawania doustnego.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu lub mentol.
Nadkwaśność, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.
Nie podawać dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia.
Ze względu na zawartość etanolu oraz brak danych potwierdzających bezpieczeństwo nie zaleca się stosowania produktu w okresie
ciąży i karmienia piersią.
Produkt wykazuje wpływ na zdolności psychofizyczne, może wpływać na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługę
urządzeń mechanicznych.

Działania niepożądane:
Lek może powodować nadwrażliwość na światło słoneczne szczególnie u osób o jasnej karnacji. 

Przechowywanie:
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze poniżej 25C

Opakowanie: 35 ml (butelka z kroplomierzem)

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - R/0142

Podmiot odpowiedzialny
Krakowskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” w Krakowie SA
ul. Chałupnika 14
31-464 Kraków

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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