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Fitolizyna 100 g (tuba)
 

Cena: 19,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 g (tuba)

Postać pasta doustna

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Produkt złożony

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
5 g produktu zawiera 3,36 g wyciągu złożonego (1:1,3-1,6) z: Agropyron repens (L.) P. Beauv., rhizoma; (kłącze perzu) - 12,5 cz., Alium
cepa L., squama (łuska cebuli) - 5,0 cz., Betula pendula Roth; Betula pubescens Ehrh., folium (liście brzozy) - 10,0 cz., Trigonella foenum-
graecum L., semen (nasiona kozieradki) - 15,0 cz., Petroselinum crispum L., radix (korzeń pietruszki) - 17,5 cz., Solidago virgaurea L.,
herba (ziele nawłoci) - 5,0 cz., Equisetum arvense L., herba (ziele skrzypu) - 10,0 cz., Levisticum officinale Koch, radix (korzeń lubczyku) -
10,0 cz., Polygonum aviculare L., herba (ziele rdestu ptasiego) - 15,0 cz. Ekstrahent: etanol 45% (V/V). Substancje pomocnicze o znanym
działaniu: parahydroksybenzoesan etylu (E 214) i skrobia pszeniczna. Produkt zawiera do 4% (V/V) etanolu. Pasta doustna.

Składniki
Agropyron Repens, Betula Alba, Carum Petroselinum, Equisetum Arvense, Solidago Virgaurea

Dawkowanie
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Nie stosować produktu u pacjentów, u których występują obrzęki spowodowane niewydolnością serca lub nerek. Stosowanie u dzieci i
młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane, ponieważ wymagana jest specjalistyczna porada lekarska. Ze względu na
hipoglikemizujące działanie kozieradki, pacjenci chorzy na cukrzycę powinni monitorować poziom cukru we krwi. Jeśli dolegliwości lub
objawy nasilą się, nie ustąpią lub pojawi się gorączka, ból i trudności w oddawaniu moczu lub obecność krwi w moczu, należy
niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Substancje pomocnicze. Ten produkt leczniczy zawiera 200 mg alkoholu (etanolu) w
każdych 5 g pasty. Ilość alkoholu w każdych 5 g pasty jest równoważna 5 ml piwa lub 2 ml wina. Mała ilość alkoholu w tym produkcie nie
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będzie powodowała zauważalnych skutków. Produkt zawiera parahydroksybenzoesan etylu (E 214), który może powodować reakcje
alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Ten produkt zawiera bardzo małe ilości glutenu (pochodzącego ze skrobi pszenicznej) i
określa się go jako „bezglutenowy”. W związku z tym jest bardzo mało prawdopodobne, aby spowodowało to jakiekolwiek problemy u
pacjentów z chorobą trzewną (celiaklią). 5 g pasty zawiera nie więcej niż 15 mikrogramów glutenu. Produktu nie powinni stosować
pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż choroba trzewna).

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 14174
Lek na receptę: Nie
Tekst ulotki z informacjami o produkcie: Data ostatniej aktualizacji ulotki: ChPL: 2022.02.12.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.,
ul. Pelplińska 19,
83-200 Starogard Gdański,
PL
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