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Nefrobonisol, plyn doustny,100 g
 

cena: 23,70 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Lek

Opakowanie 100 g

Postać płyn doustny

Producent Bonimed

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Działanie:
Preparat o działaniu moczopędnym, ułatwiającym wydalanie kwasu moczowego, przeciwzapalnym oraz odtruwającym.

Wskazania do zastosowania:
Preparat jest tradycyjnie stosowany jako środek moczopędny. Preparat może być stosowany pomocniczo w łagodnych stanach
zapalnych dróg moczowych oraz w piasku nerkowym.

Skład na 100g:
nalewka z ziela nawłoci (Solidaginis virgaureare herbae tinctura) 20g,
nalewka z ziela skrzypu (Equiseti herbae tinctura) 20g,
sok z liścia brzozy (Betulae folii succus) 20g,
sok z ziela pokrzywy (Urticae herbae succus) 15g,
sok z korzenia mniszka (Taraxaci radicis succus) 15g,
sok z ziela krwawnika (Millefoli herbae succus) 10g.

Preparat zawiera 45 – 55% etanolu.

Sposób użycia:
Podawać doustnie.
Przed użyciem wstrząsnąć.
Podczas stosowania leku podawać zwiększoną ilość płynów.
Dorośli i dzieci od 12 roku życia: 1 do 3 razy dziennie w zależności od nasilenia objawów chorobowych po 2,5 ml leku (do kieliszka wody
nalać ok. 1 małej łyżeczki preparatu).
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Uwagi:
Ze względu na zawartość etanolu nie podawać dzieciom do lat 6 bez wskazań lekarza. Dawkowanie dzieciom powyżej 6 lat: 3 x dziennie
po 1/2 łyżeczki (ok.1,5 ml).
Lek zawiera do 55 % (V/V) etanolu (alkoholu), czyli do 1,11 g w jednej dawce (2,5 ml) co odpowiada 28 ml piwa (5 % obj.) lub 11,5 ml wina
(12 % obj.) na dawkę.

Zastosowanie leku jest szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Zawartość alkoholu należy uwzględnić przed zastosowaniem u dzieci i
osób z grup wysokiego ryzyka jak np. pacjentów z chorobami wątroby lub padaczką.

Przeciwwskazania:
jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek ze składników tego leku lub inne rośliny z rodziny astrowatych
(Asteraceae, dawniej złożonych Compositae) np. rumianek, arnikę, nagietek, mniszek, karczoch, słonecznik, estragon;
nie zaleca się stosowania leku przy obrzękach spowodowanych niewydolnością serca lub nerek.

Ciąża i karmienie piersią:
Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza,
przed zastosowaniem tego leku.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent:
BONIMED
Stawowa 23
Żywiec
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