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Fitolizyna pasta doustna 100 g (tuba)
 

cena: 18,17 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała układ moczowy

Działanie wspomagające

Opakowanie 100 g (tuba)

Postać pasta doustna

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Produkt złożony

Wskazania kamica dróg moczowych, stan zapalny,
zakażenie

Opis produktu
 

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Skład:
Substancja czynna: 100 g pasty zawiera Extractum compositum (1:1,3-1,6; etanol 45°) ex: Agropyri rhizomate 12,5 cz., Allii cepae
squama 5,0 cz., Betulae folio 10,0 cz., Foenugraeci semine 15,0 cz., Petroselini radice 17,5 cz., Solidaginis herba 5,0 cz., Equiseti herba
10,0 cz., Levistici radice 10,0 cz., Polygoni avicularis herba 15,0 cz. – 67,2 g Substancje pomocnicze: Glicerol 99,5procent;, Agar, Olejek
miętowy, Olejek szałwiowy, Olejek pomarańczowy, Olejek sosnowy, Skrobia pszeniczna, Wanilina, Etylu parahydroksybenzoesan
(Nipagina A), Woda oczyszczona. Substancje pomocnicze: Gliceryna, Agar, Olejek miętowy, Olejek szałwiowy, Olejek pomarańczowy,
Olejek sosnowy, Skrobia pszeniczna, Wanilina, Nipagina A, Woda – ad 100 g

Wskazania i zastosowanie:
W zakażeniach i stanach zapalnych dróg moczowych, w kamicy dróg moczowych (w drobnych złogach, tzw. piasku nerkowym) oraz
profilaktycznie w kamicy nerkowej.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na składniki preparatu, niewydolność nerek, niewydolność serca. Uczulenie na którykolwiek ze składników.

Dawkowanie i sposób użycia: 
Pić 3-4 razy na dobę po 1 łyżeczce (ok. 5g) pasty rozpuszczonej w 1/2 szklanki ciepłej wody.

Bez konsultacji z lekarzem nie zaleca się stosowania dłużej niż 2-4 tygodnie.

Ostrzeżenia specjalne i środki ostrożności dotyczące stosowania: 
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Nie stosować u pacjentów, u których występują obrzęki spowodowane niewydolnością serca lub nerek. Podczas stosowania produktu
zaleca się przyjmowanie dużej ilości płynów. Produkt leczniczy nie zawiera więcej niż 4 % (v/v) etanolu, tj. nie więcej niż 200 mg etanolu
w dawce jednorazowej, co odpowiada ilości nie większej niż 5 ml piwa lub 2 ml wina. Może być szkodliwy dla osób cierpiących na
chorobę alkoholową. Zawartość etanolu należy wziąć pod uwagę przy stosowaniu u kobiet w ciąży i karmiących piersią, u dzieci oraz
osób z chorobami wątroby i padaczką.
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