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Diabetofort płyn doustny 100 g
 

Cena: 32,64 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 100 g

Postać płyn doustny

Producent/
Dystrybutor

TADEUSZ POLAŃSKI
PRZEDSIĘB.FARMACEUTYCZNE "LEKI
NATURY"

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Nazwa: Diabetofort
Postać: płyn doustny
Dawka: -
Opakowanie: 100 g
Skład: 

100g leku zawiera:

Owocnia fasoli (Phaseoli pericarpium) - 30,0g, Liść brzozy (Betulae folium) - 20,0g,Kłącze perzu (Agropyri rhizoma) - 20,0g,Liść jeżyny
fałdowanej (Rubi fruticosi folium) - 20,0g,Owoc róży (Rosae fructus) -10,0g.

Zawartość etanolu: 60-70% (v/v)

Rodzaj i zawartość opakowania:  Butelka - 100g.

Wskazania: 

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy tradycyjnie stosowany w zaburzeniach w oddawaniu moczu. W porozumieniu z lekarzem preparat może być
stosowany przez osoby z rodzinną predyspozycją do cukrzycy jako wspomagający środek moczopędny, zmniejszający tendencję do
wzrostu cukru po posiłku (w przypadkowej hiperglikemii).
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Nie należy stosować leku DIABETOFORT
Jeśli u pacjenta występuje obrzęki wywołane niewydolnością serca lub nerek. Jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby lub
nerek Jeśli u pacjenta wystepuje alkoholizm, padaczka, uszkodzenia mózgu lub choroby umysłowe Jeśli u pacjenta występuje
nadwrażliwość na jakikolwiek składnik leku Nie należy stosować leku przez dłuższy czas. Jeżeli objawy nasilą się, lub nie ustąpią po 5
dniach, należy skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane: 

Jak każdy lek, lek DIABETOFORT może powodować działania niepożądane. U osób wrażliwych na wysokie zawartości tanoidów mogą
wystąpić nudności i wymioty. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy
poinformować o nich lekarza.

Dawkowanie: 

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 5 ml leku, do 4 razy na dobę. Odpowiednią dawkę należy rozcieńczyć małą ilością wody. Do
opakowania dołączony jest kieliszek z podziałką do dozowania leku.

Stosowanie leku DIABETOFORT u dzieci:
Leku DIABETOFORT nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia, ze względu na zawartość etanolu (alkoholu etylowego) - 60-70%
(v/v).

Środki ostrożności: 

Ponieważ produkt leczniczy zawiera roślinne substancje biologicznie czynne, zwane tanoidami, długotrwałe stosowanie może prowadzić
do zaburzeń czynności wątroby. Stąd też należy stosować możliwie krótkotrwale.

Stosowanie leku DIABETOFORT z jedzeniem i piciem

W czasie terapii lekiem DIABETOFORT należy pić dużo płynów, lek należy przyjmować po posiłku.

Prowadzenie pojazdów: 

W zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługę maszyn.

Ciąża: 

Ciąża i karmienie piersią:
Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku w okresie ciąży lub karmienia piersią nie zaleca się
przyjmowania produktu leczniczego.
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