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HEEL Euphorbium aerozol do nosa 20 ml
 

Cena: 46,10 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Niemcy

Opakowanie 20 ml

Postać aerozol do nosa

Producent/
Dystrybutor

BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH

Rejestracja Lek homeopatyczny

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Substancje czynne: 100 g roztworu zawiera: Euphorbium D4 1 g, Pulsatillapratensis D4 1 g, Luffa operculata D4 1 g, Hydrargyrum
biiodatum D12 1g, Argentum nitricum D10 1 g. Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, sodu diwodofosforandwuwodny, disodu
fosforan dwuwodny, chlorek sodu, woda oczyszczona.  Wskazania - nieżyty nosa o różnej etiologii (wirusowej, bakteryjnej, alergicznej), -
nieżyty nosa o różnym stopniu nasilenia i przebiegu, - do leczenia pomocniczego w przypadku cuchnącego nieżytu śluzówki nosa i
przewlekłego, - zapalenia zatok, - a także aby polepszyć drożność nosa przy katarze siennym.  Działanie Euphorbium S spray do nosa
działa stymulująco na błonę śluzową nosa, wywierając korzystny efekt regulujący w przebiegu zróżnicowanych chorób nosa i zatok
przynosowych dzięki specyficznemu mechanizmowi oddziaływania. Lek usuwa typowe zmiany błony śluzowej nosa nie powodując
przekrwienia i redukcji drożności przewodów nosowych. Ponieważ lek sporządzony jest na podstawie roztworu soli fizjologicznej, łatwo
przenika do zatok i produkowanej przez błonę śluzową wydzieliny. Przeciwdziała to nadmiernemu wysychaniu błon śluzowych,
umożliwia swobodne oddychanie oraz zapobiega dolegliwemu poczuciu ucisku w głowie. Przy długotrwałym stosowaniu nie obserwuje
się spadku skuteczności jego działania.  Dawkowanie i sposób podawania Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 – 2 dawki do każdego
otworu nosowego 3 do 5 razy dziennie. Dzieci od 6 do 12 roku życia: 1 – 2 dawki do każdego otworu nosowego 3 do 4 razy dziennie.
Dzieci od 2 do 6 roku życia: Po konsultacji z lekarzem. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.  Przeciwwskazania W bardzo rzadkich
przypadkach, u pacjentów cierpiących na astmę, możewystąpić skurcz oskrzeli. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości
naktórykolwiek ze składników leku.Nie stosować w zaburzeniach czynności tarczycy bez konsultacji z lekarzem. Brak danych
dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci. Nie stosować poniżej 2 roku życia.  Działania niepożądane Po zastosowaniu leku
może pojawić się nadmierne ślinienie. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania leku.  Informacja Przed użyciem zapoznaj się z
ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 
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