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Raphacholin C 30 tabletek drażowanych
 

cena: 10,70 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała jelita, żołądek

Działanie przeczyszczające, ułatwiające trawienie,
wiatropędne, żółciopędne

Opakowanie 30 sztuk

Postać tabletka

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

karczoch, kwas dehydrocholowy, olejek
miętowy, rzodkiew,, węgiel

Wskazania niestrawność, trawienie, wzdęcia, zaparcia

Opis produktu
 

Raphacholin C 30 tabletek drażowanych

Skład
1 tabletka drażowana zawiera: 150 mg wyciągu suchego z Raphanus sativus L., radix (korzeń rzodkwi czarnej) (DERnatywny 30-42:1) z
węglem aktywnym (1:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 85 % V/V, 47 mg wyciągu gęstego z Cynarae scolymus L., herba (ziele
karczocha) (DER 2-4:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 50 % V/V, 40 mg kwasu dehydrocholowego (Acidum dehydrocholicum), 15
mg olejku eterycznego z Mentha piperita L., aetheroleum (olejek eteryczny miętowy )
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sacharoza, powidon, celuloza mikrokrystaliczna, guma arabska, wapnia
wodorofosforan dwuwodny, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, magnezu stearynian, substancja barwiąca Pigment Blend
PB-277000 (tlenek żelaza czarny i dwutlenek tytanu).

Dawkowanie
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.
Lek stosować doustnie.
Dorośli - w niestrawności jednorazowo 1 do 3 tabletek, w innych dolegliwościach trawiennych przeciętnie 3 razy na dobę po 1 do 2
tabletek 30 minut po posiłku. W zaparciach 2 tabletki rano i wieczorem 30 minut przed posiłkiem.
U dzieci powyżej 10 lat i młodzieży dawkowanie leku należy skonsultować z lekarzem.

Działanie
Regularne przyjmowanie produktu pobudza wydzielanie żółci co działa ochronnie na miąższ wątroby, przyspiesza eliminację z żółcią
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szkodliwych substancji i wzmaga ruchy perystaltyczne jelit.

Wskazania
Rapacholin C tradycyjnie stosuje się w niestrawności, dolegliwościach trawiennych związanych z dysfunkcją wątroby (wzdęcia, bóle
brzucha, odbijania, nudności, zaparcia), zaburzeniach aktywności skurczowej pęcherzyka żółciowego.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Raphacholin C:
jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli występują ciężkie choroby wątroby, niedrożność dróg żółciowych i przewodu pokarmowego, ostre i przewlekłe stany zapalne
żołądka i jelit.
W przypadku kamicy żółciowej lek stosować po konsultacji z lekarzem.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Podczas stosowania produktu leczniczego Raphacholin C mogą wystąpić:
Zaburzenia żołądka i jelit (luźne stolce) – częstość nieznana
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych (kolka żółciowa) – częstość nieznana
Zaburzenia układu immunologicznego (reakcje alergiczne) – częstość nieznana

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek Raphacholin C zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

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

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 10 lat.

Producent
HERBAPOL WROCLAW
Świętego Mikołaja 65/68
Wrocław
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