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Canephron N, 1 ml/ ml, krople doustne, płyn, 100 ml
 

Cena: 42,23 zł

Opis słownikowy

Dawka 1 ml/ml

Opakowanie 100ml

Postać krople doustne

Producent BIONORICA SE

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Extractum compositum ex:(.....)

Opis produktu
 

Wskazania

- Wspomagająco i uzupełniająco w leczeniu dolegliwości łagodnych chorób zapalnych dolnych dróg moczowych,
- Zapobiegawczo i wspomagająco w leczeniu pacjentów z kamicą dróg moczowych lub tendencją do odkładania się piasku nerkowego.

Działanie

Redukuje liczbę nawrotów infekcji.
Zmniejsza ból i pieczenie.
Ułatwia oddawanie moczu.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: doustnie, 3 razy na dobę (rano, w południe i wieczorem) po 74 krople, co odpowiada 5 ml w
dawce jednorazowej,
Można podawać z innymi płynami (np. szklanką wody). Podczas stosowania zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów,
Wstrząsnąć przed użyciem,
Podczas dawkowania butelkę należy trzymać w pozycji pionowej,
Może być stosowany przez okres do czterech tygodni (po upływie trzech tygodni dalsze stosowanie leku pacjent powinien
skonsultować z lekarzem),
Pacjenci, którzy w przeszłości pomyślnie przeszli terapię lekiem Canephron N, mogą ją powtórzyć. Jeśli objawy nasilą się lub nie
ustąpią po około 7 dniach, należy dalsze leczenie skonsultować z lekarzem.

Skład
100 ml płynu zawiera wyciąg (1:56) z 1,8 g mieszaniny z CentauriumerythraeaRafns.l.(ziele tysiącznika); Levisticumofficinale Koch.
(korzeń lubczyku); Rosmarinusofficinalis L. (liść rozmarynu) w stosunku 1:1:1. Produkt leczniczy zawiera do 19,5% (V/V) alkoholu.
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Przeciwwskazania

Występowanie wrzodów żołądka i nadwrażliwości na substancje czynne, inne rośliny z rodziny selerowatych (anyż, koper
włoski), anetol (składnik olejków eterycznych anyżu, selera) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
Obrzęki spowodowane zaburzeniami serca lub nerek i/lub jeśli zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów zostało zalecone
przez lekarza.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C.
W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku gorączki, skurczów, krwi w moczu, problemów z oddawaniem moczu lub ostrego zatrzymania moczu, wymagane
jest przeprowadzenie diagnostyki różnicowej oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia,
Produkt leczniczy zawiera około 19% obj. alkoholu, co oznacza, że w 5 ml produktu znajduje się w przybliżeniu 0,75 g alkoholu.
Stanowi to równowartość 19 ml piwa lub 8 ml wina. Może być szkodliwe dla osób uzależnionych od alkoholu. Obecność alkoholu
należy również uwzględnić chcąc zastosować produkt w grupach zwiększonego ryzyka, takich jak osoby z chorobami wątroby
lub padaczką.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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