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Imupret N, krople doustne od 2 roku życia, 50 ml
 

Cena: 33,95 zł

Opis słownikowy

Dawka 1 ml/ml

Opakowanie 50ml

Postać krople doustne

Producent BIONORICA SE

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Produkt złożony

Wiek od 2 roku życia

Opis produktu
 

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

Wskazania
Pierwsze oznaki oraz w czasie trwania przeziębienia.

Działanie
Łagodzenie pierwszych oznak oraz w czasie trwania przeziębienia

Dawkowanie

Lek można przyjąć z niewielką ilością płynu (np. z wodą podaną w kieliszku do leków lub w przypadku dzieci - na małej łyżce
wody). W celu łatwiejszego dawkowania, butelkę należy trzymać pionowo podczas odmierzania kropli.
Należy stosować zgodnie z podanym dawkowaniem do czasu, kiedy objawy zaczną ustępować, lub ulegną złagodzeniu, ale nie
dłużej niż przez tydzień (7 dni).

Wiek/dawka jednorazowa/Dawka dzienna (5-6 razy dawka jednorazowa):

dzieci w wieku od 2 do 5 lat / 10 kropli / 50 - 60 kropli
dzieci w wieku od 6 do 11 lat /15 kropli / 75 - 90 kropli
młodzież w wieku od 12 lat i dorośli / 25 kropli / 125 - 150 kropli

Kiedy objawy zaczną ustępować lub będą miały łagodniejszy charakter, należy obniżyć dawkowanie:
Wiek / Dawka jednorazowa / Dawka dzienna (3 razy dawka jednorazowa):

dzieci w wieku od 2 do 5 lat / 10 kropli / 30 kropli
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dzieci w wieku od 6 do 11 lat / 15 kropli / 45 kropli
młodzież w wieku od 12 lat i dorośli / 25 kropli / 75 kropli

Skład
Substancją czynną leku jest wyciąg złożony z:
100 ml kropli doustnych zawiera 100 ml wyciągu (1 : 38) otrzymanego z:
Equisetum arvense L., herba (ziele skrzypu) ;
Achillea millefolium L., herba (ziele krwawnika pospolitego) ;
Althaea officinalis L., radix (korzeń prawoślazu) ;
Juglans regia L., folium (liście orzecha włoskiego);
Taraxacum officinale F. H. Wigg., herba (ziele mniszka lekarskiego) ;
Matricaria recutita L., flos (kwiat rumianku) ;
Quercus robur L., Q. petraea (Matt.) Liebl. and Quercus pubescens Willd., cortex (kora dębu)
w stosunku (5/4/4/4/4/3/2)

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: 59% (V/V) etanol.
Zawiera do 19,5% (v/v) etanolu

Przeciwwskazania

Nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat,
Kobiety w ciąży, planujące ciąże, karmiące piersią, przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem,
W przypadku pominięcia kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci,
W temperaturze poniżej 25oC.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, 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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