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BOIRON, Oscillococcinum, granulki 1g, 6 dawek
 

cena: 21,83 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 6 dawek

Postać granulki

Producent BOIRON S.A.

Substancja
czynna/dawka

1 gram: Anas barbariae hepatis et cordis
extractum 200K 0.01 ml

Wskazania ból, gorączka, grypa, kaszel, katar, kichanie,
osłabienie, przeziębienie, złe samopoczucie

Opis produktu
 

Opis
Oscillococcinum granulki jest lekiem homeopatycznym stosowanym w leczeniu objawów grypy, przeziębienia i infekcji grypopodobnych.

Skład
1 g granulek zawiera:
Substancja czynna: Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K 4 0.01
Substancje pomocnicze: sacharoza, laktoza.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku Oscillococcinum to:
Dorośli i dzieci od 6 roku życia:
Początek infekcji: zażyć 1 dawkę leku jak najwcześniej, w razie potrzeby powtórzyć 2- 3 razy co 6 godzin.
Rozwinięta infekcja: po 1 dawce leku rano i wieczorem przez 3 dni.
Zawartość tubki rozpuścić w ustach trzymając pod językiem.
Dzieci poniżej 6 roku życia: według wskazań lekarza.
Granulki można rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podawać łyżeczką.
Jeśli objawy choroby nasilą się lub utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się lekarzem.
W przypadku wystąpienia gorączki powyżej 39°C, uporczywego kaszlu, duszności lub innych niepokojących objawów należy
skontaktować się z lekarzem.

Wskazania
Leczenie objawów grypy, przeziębienia i infekcji grypopodobnych: gorączka (do 38,5°C), uczucie ogólnego rozbicia, bóle mięśniowe i
kostno-stawowe.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku Oscillococcinum:
jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
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Działania niepożądane
Jak każdy lek Oscillococcinum granulki, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek Oscillococcinum zawiera w swoim składzie sacharozę i laktozę. W przypadku występowania nietolerancji węglowodanów należy
skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st.C.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować.

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.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Przed zastosowaniem leku u dzieci poniżej 6 roku życia należy skonsultować się z lekarzem.

Producent
BOIRON ZL
Poleczki 21
Warszawa
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