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Rowatinex, kapsułki miękkie, 50 kaps
 

Cena: 34,76 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 kaps. (butelka)

Postać kaps.miękkie

Producent ROWA-WAGNER GMBH AND CO. KG

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Lek o działaniu moczopędnym oraz łagodnie rozkurczającym na drogi moczowe ułatwiając wydalanie małych złogów kamieni
nerkowych.

Wskazania:
- pomocniczo w przypadku stwierdzenia małych złogów kamieni nerkowych (tzw. piasku nerkowego).

Skład:
Jedna kapsułka zawiera substancje czynne:
Alfa - pinenum - 24,8 mg,
Beta - pinenum - 6,2 mg,
Camphenum - 15,0 mg,
Cineolum - 3,0 mg,
Fenchonum - 4,0 mg,
Borneolum - 10,0 mg,
Anetholum - 4,0 mg

Substancje pomocnicze:
olej z oliwek - 33,0 mg,

Powłoczka kapsułki: żelatyna wołowa, glicerol 85%, etylu parahydroksybenzoesan (E 214), propylu parahydroksybenzoesan (E 216),
żółcień pomarańczowa FCF 85% (E 110), żółcień chinolinowa WS 70% (E 104).

Dawkowanie:
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
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Jeśli lekarz nie zaleci inaczej 1 kapsułka 3-4 razy na dobę, 30 minut przed posiłkiem.
Lek należy przyjmować doustnie.
Zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów niż normalnie w czasie przyjmowania preparatu.

Przeciwwskazania:
Laku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu, w okresie ciąży i karmienia piersią, w ostrych
lub przewlekłych schorzeniach nerek oraz u dzieci.

Środki ostrożności:
W przypadku wystąpienia objawów bólowych, zwłaszcza w okolicy lędźwiowej, kolki nerkowej, zaburzeń w oddawaniu moczu,
krwiomoczu, itp. należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywać w temperaturze pokojowej poniżej 25 st.C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opakowanie: 50 kapsułek

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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