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Imupret, 50 tabletek drażowanych
 

Cena: 33,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabletek drażowanych

Producent BIONORICA SE

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Produkt złożony

Opis produktu
 

Opis
Imupret N, to tradycyjny produkt leczniczy roślinny w postaci tabletek drażowanych, którego wskazania opierają się wyłącznie na długim
okresie stosowania. Składniki pochodzenia naturalnego łagodzą pierwsze oznaki przeziębienia oraz w czasie jego trwania.

Wskazania
Tradycyjnie stosowany przy pierwszych oznakach i w czasie trwania przeziębienia.

Działanie
Łagodzenie pierwszych oznak oraz w czasie trwania przeziębienia.

Dawkowanie
O ile lekarz nie wskaże inaczej, zalecana dawka to:

Przy nasilonych (ostrych) objawach przeziębienia w pierwszych dniach terapii: dzieci w wieku od 6 do 11 lat – 1 tabletka (dawka
jednorazowa) 5-6 razy tabletek (Dawka dobowa (5-6 razy dawka jednorazowa),
Młodzież w wieku od 12 lat i dorośli – 2 tabletki (dawka jednorazowa) 10-12 tabletek (Dawka dobowa (5-6 razy dawka
jednorazowa)

Stosować zgodnie z podanym dawkowaniem do czasu aż objawy zaczną ustępować, albo ulegną złagodzeniu ale nie dłużej niż
przez tydzień (7 dni).

Kiedy objawy ustępują lub mają łagodniejszy charakter należy obniżyć dawkowanie:

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat – 1 tabletka (dawka jednorazowa) 3 tabletki (Dawka dobowa (3 razy dawka jednorazowa),
Młodzież w wieku od 12 lat i dorośli – 2 tabletki (dawka jednorazowa), 6 tabletek (Dawka dobowa (3 razy dawka jednorazowa).

Podawanie doustne.
Tabletek nie należy rozgryzać, należy przyjmować w całości, popijając dużą ilością płynu (najlepiej szklanką wody).
Podawać do czasu całkowitego ustąpienia objawów – nie dłużej niż przez dwa, następujące po sobie tygodnie.

Skład
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1 tabletka drażowana zawiera następujące sproszkowane substancje czynne:
Equisetum arvense L. (ziele skrzypu) 10,00 mg; Achillea millefolium L. (ziele krwawnika pospolitego) 4,00 mg; Althaea officinalis L.
(korzeń prawoślazu) 8,00 mg; Juglans regia L. (liście orzecha włoskiego)12,00 mg; Taraxacum officinale F. H. Wigg. (ziele mniszka
lekarskiego) 4,00 mg; Matricaria recutita L. (kwiat rumianku) 6,00 mg; Quercus robur L., Q. petraea (Matt.) Liebl.; Quercus pubescens
Willd. (kora dębu) 4,00 mg.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub substancje pomocnicze,
Alergia na rośliny z rodziny astrowatych Asteraceae (dawniej złożonychCompositae).
Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-
galaktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy, rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy lub niedoborem laktazy
(typu Lapp) nie powinni przyjmować,
Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni lub pojawia się duszność, gorączka, ropne lub krwawe plwociny, należy skonsultować
się z lekarzem,
Dzieci poniżej 6 lat nie powinny przyjmować leku.

Działania niepożądane

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów): zaburzenia przewodu pokarmowego.
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje uczuleniowe (alergiczne).
Przetwory z kwiatów rumianku mogą powodować reakcje nadwrażliwości również u pacjentów uczulonych na inne rośliny z
rodziny Asteraceae (np. bylica, krwawnik pospolity, chryzantemy, stokrotki) w wyniku tzw. alergii krzyżowej.

Przechowywanie

W temperaturze powyżej 30°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

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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