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Mieszanki Apteczne Urosan FIX, 20 sasz.
 

Cena: 10,40 zł

Opis słownikowy

Dawka 2 g

Opakowanie 20 toreb.

Postać zioła do zaparz.w saszet.

Producent ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Mieszanka ziołowa

Opis produktu
 

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny Urosan Fix z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Wskazania:
Tradycyjny roślinny produkt leczniczy do stosowania we wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Pomocniczo w łagodnych zaburzeniach układu moczowego, jako środek zwiększający diurezę w celu przepłukania dróg moczowych,
oraz pomocniczo w łagodzeniu dolegliwości dróg moczowych, takich jak uczucie pieczenia podczas oddawania moczu i/lub częste
oddawanie moczu. 

Substancja czynna:
Betula Alba, Cichorium Intybus, Equisetum Arvense, Herniaria Glabra, Vitis Vinifera

Skład i postać:
1 saszetka 2,0 g zawiera: ziele skrzypu 0,8 g; liść brzozy 0,7 g; korzeń podróżnika 0,3 g; liść borówki brusznicy 0,2 g. Zioła do zaparzania,
w saszetkach.

Dawkowanie i sposób podawania:
Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 2 saszetki ziół zalać 1 szklanką wrzącej wody, naparzać pod przykryciem przez ok. 10-15 min.
Pić 3 razy dziennie po 1 szklance ciepłego, świeżo przygotowanego naparu.

Dzieci: stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie jest zalecane.

Stosować przez okres 2-4 tygodni. Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z
lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.
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Podanie doustne. Podczas stosowania leku zaleca się zwiększenie ilości przyjmowanych płynów.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancje czynne lub rośliny z rodziny Asteraceae (Compositae) lub pyłek brzozy.

Choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy.

Nie stosować jeśli konieczne jest zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów (np. ciężkie choroby serca lub nerek).

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności:
Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania w tej
grupie wiekowej.

W przypadku kamicy dróg żółciowych stosować lek tylko po konsultacji z lekarzem.

Jeśli w trakcie stosowania produktu pojawią się objawy takie jak: gorączka, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, bóle kurczowe lub
krwiomocz, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie zaleca się stosowania leku u osób z obrzękami (najczęściej kończyn dolnych) spowodowanymi niewydolnością serca lub nerek. Nie
stosować leku dłużej niż przez okres 2-4 tygodni.

Opakowanie: 20 saszetek x 2g

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/2156 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty.

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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