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Cholesol, plyn doustny, 100 g
 

cena: 15,49 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Lek

Opakowanie 100 g

Postać płyn doustny

Producent Herbapol Wrocław

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Płyn doustny Cholesol stosuje się w leczeniu objawów niestrawności jako środek żółciopędny.

Działanie:
Preparat ułatwia odpływ żółci, działa żółciopędnie i spazmolitycznie oraz wykazuje słabe działanie przeczyszczające. Ekstrakt z mniszka
i wyciąg z kocanki, jałowca i kruszyny odpowiedzialne są za działanie żółciotwórcze i żółciopędne. Za działanie łagodnie
przeczyszczające odpowiedzialne są związki antranoidowe zawarte w korze kruszyny, a za działanie moczopędne związki flawonoidowe
(zawarte w zielu skrzypu,zielu rdestu ptasiego, zielu dziurawca, kwiatostanie kocanki, kwiatostanie rumianku, owocach dzikiej róży).
Surowce olejkowe odpowiadają za działanie spazmolityczne i wiatropędne. Flawony i flawonoidy, m.in. rutyna zawarta w zielu dziurawca,
działają uszczelniająco na ściany naczyń krwionośnych, owoce róży są bogatym źródłem witaminy C, garbników i niezbędnych w
procesie trawienia pektyn.

Dawkowanie:
Stosować doustnie
Dorośli: do 3 razy dziennie po 1 łyżeczce (5 ml) leku w ½ szklanki wody.
Młodzież od 14 do 18 lat: do 3 razy dziennie po ½ łyżeczki leku w ½ szklanki wody.
Dzieciom do lat 14 ze względu na obecność etanolu nie podawać.

Skład:
100 g produktu leczniczego:
  89 g wyciągu złożonego (1:2) z:
  – kwiatu kocanek (Helichrysi flore),
  – kwiatu rumianku (Matricariae flore),
  – owocu kolendry (Coriandri fructu),
  – owocu bzu czarnego (Sambuci fructu),
  etanol 60% v/v) (24 :15,5 : 7,5 : 3

  Intrakt z mniszka lekarskiego (Taraxaci intractum), etanol 96% v/v, 1:1 – 11 g
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Cholesol zawiera średnio 58% (v/v) etanolu tzn. ok. 2,5 g w 1 łyżeczce (5 ml).

Możliwe działania niepożądane:
Jak każdy lek, Cholesol może powodować objawy niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Dotychczas nie raportowano działań niepożądanych podczas stosowania produktu leczniczego Cholesol.

Kiedy nie stosować leku Cholesol:
Leku Cholesol nie należy stosować jeśli pacjent ma stwierdzoną:
– nadwrażliwość na substancje czynne leku w tym na kwiaty rumianku oraz rośliny z rodziny astrowatych Asteraceae (dawniej:
Złożonych / Compositae),
– niedrożność dróg żółciowych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:
Ze względu na niewystarczające dane o bezpieczeństwie i duże stężenie etanolu, leku Cholesol nie należy stosować w czasie ciąży i
karmienia piersią.
Wpływ leku na płodność nie jest znany. Jeśli pacjentka może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub
farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:
Łyżeczka leku (5 ml) zawiera ok. 2,5 g etanolu. Stosowanie leku osłabia w niewielkim lub umiarkowanym stopniu zdolność prowadzenia
pojazdów, obsługiwania maszyn, a także ogólną sprawność psychoruchową. Alkohol zawarty w produkcie może zostać wykryty przez
urządzenie analizujące wydmuchiwane powietrze (tester trzeźwości – alkomat).

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 °C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować po upływie terminu ważności.
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