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SAL EMS FACTITIUM tabletki musująca, 40 tbl
 

Cena: 13,90 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,45 g

Opakowanie 40 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent PRZEDS. FARMACEUTYCZNE "ZIOŁOLEK"
SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Sztuczna sól emska o działaniu wykrztuśnym i alkalizującym zawierająca mieszaninę soli alkalicznych pobudzających wydzielenie śluzu
w drogach oddechowych. Zawarty w leku wodorowęglan sodu alkalizuje wydzielinę oskrzeli, co prowadzi do jej upłynnienia i ułatwia
odkrztuszanie.

Wskazania:
leczenie pomocnicze w: stanach zapalnych dróg oddechowych, astmie oskrzelowej

Skład:
Substancja czynna: sztuczna sól emska 450 mg, w tym: wodorowęglan sodu 318,150 mg, bromek sodu 0,045 mg, bezwodny fosforan
sodu 0,225 mg, chlorek sodu 121,500 mg, bezwodny siarczan sodu 4,050 mg, siarczan potasu 6,030 mg.
Substancje pomocnicze: sacharoza 38 mg, wodorowęglan sodu, benzoesan sodu, kwas winowy.
W tym jony: Na⁺ 213 mg, K⁺ 3 mg, SO₄²⁻ 6 mg, Cl⁻ 7,5 mg, CO₃²⁻ 408 mg, HPO₄²⁻ 150 μg, Br⁻35 μg. Roztwór 4,5 g proszku sztucznej soli
emskiej (10 tabletek) w 1 litrze wody ma skład zbliżony do składu wody emskiej naturalnej.

Dawkowanie:
Przyjmować doustnie:
Rozpuścić od 1 do 2 tabletek w połowie lub w całej szklance przegotowanej wody z mlekiem lub przegotowanej, ciepłej wody.
Pić 3 razy na dobę po jedzeniu.

Przeciwwskazania:
- uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek składnik preparatu
- gruźlica
- krztusiec
- zapalenie opłucnej
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Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać szczelnie zamknięty pojemnik w celu ochrony przed wilgocią.

Opakowanie: 40 tabletek musujących

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

