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TINCTURA ARNICAE, NALEWKA 100ML
 

cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Lek

Opakowanie 100 g

Postać płyn

Producent Herbapol Kraków

Substancja
czynna

Nalewka z Koszyczka Arniki (Arnicae
tinctura)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Wskazania do stosowania: 
Produkt tradycyjnie stosowany w postaci okładów na krwiaki, w skręceniach, stłuczeniach, obrzękach, w czyraczności, w stanach
zapalnych żył, po ukąszeniach owadów. Po rozcieńczeniu wodą do płukania jamy ustnej w zapaleniu dziąseł i aftach.

Skład:
1 ml (co odpowiada 0,9 g) produktu zawiera 1 ml nalewki z Arnica montana L. lub Arnica chamissonis Less., flos (kwiat arniki) (1:10).
Ekstrahent: etanol 70% (V/V).
Zawartość etanolu 66 - 69 % (V/V).

Sposób użycia:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania:

Do okładów nalewkę rozcieńczyć wodą 3-10 krotnie, następnie zwilżyć obficie czystą gazę i przykładać na miejsca chorobowo
zmienione.
Do płukania jamy ustnej rozcieńczyć 10 krotnie. Nie należy połykać roztworu.
Nie podawać dzieciom do lat 6 do płukania ust ze względu na możliwość połknięcia

Przeciwwskazania
Leku nie należy stosować w przypadku uczulenia na arnikę i inne kwiaty z rodziny Compositae.
Produkt jest przeznaczony do użytku zewnętrznego. Nie stosować na otwarte rany.
Nie podawać dzieciom do lat 6 do płukania ust ze względu na możliwość połknięcia.
Nadwrażliwość na substancję czynną.
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Działania niepożądane: 
Podczas stosowania produktu leczniczego mogą wystąpić:
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: podrażnienie skóry, kontaktowe zapalenie skóry - częstość nieznana

Przechowywanie:
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25ºC, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny :

Herbapol w Krakowie SA,

ul. Chałupnika 14,

31-464 Kraków
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