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Krople miętowe, 35 g
 

Cena: 4,50 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 35 g

Postać krople doustne

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Menthae piperitae tinct.

Opis produktu
 

Wskazania
W łagodnych dolegliwościach trawiennych takich jak: niestrawność, wzdęcia, pomocniczo w stanach skurczowych w obrębie jelit.

Działanie
Rozkurczające w zaburzeniach trawiennych, wiatropędne oraz zwiększające wydzielanie soku żołądkowego i żółci.

Dawkowanie

Podanie doustne.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: do 3 razy dziennie po 30-35 kropli w kieliszku wody lub na kostkę cukru.
Jeśli dolegliwości nasilają się lub utrzymują dłużej niż 2 tygodnie podczas stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Skład
100 g leku zawiera 100 g nalewki z liści mięty pieprzowej (macerat etanolowo-wodny z liści mięty, ekstrahent: etanol 90% (V/V) oraz
olejek miętowy - nie mniej niż 5% olejku).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na produkty z liściem mięty i mentol.
Nie stosować w chorobach dróg żółciowych np. w zapaleniu dróg żółciowych, kamicy żółciowej i refluksie
żołądkowoprzełykowym (zgaga).
Nie podawać dzieciom poniżej 12 lat.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25ºC.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
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Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera 80-85% (V/V) etanolu (alkoholu), tzn. ok.534 mg na dawkę (dawka jednorazowa to ok. 30 kropli), co jest równoważne
ok. 13,52 ml piwa

i ok. 5,64 ml wina.

Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.
Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby
lub z padaczką.
Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia.

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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