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Bionorica Imupret Tabletki drażowane 50 sztuk
 

Cena: 38,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.drażow.

Producent BIONORICA SE

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Produkt złożony

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Przeziębienie? Złe samopoczucie?
Imupret®

Lek Imupret® tabletki - to lek do stosowania na każdym etapie przeziębienia u pacjentów dorosłych i dzieci powyżej 6 r. życia (1).
Imupret® łagodzi i skraca czas infekcji, ponieważ działa na przyczyny i objawy przeziębienia (2,3).
Lek Imupret® ma działanie przeciwwirusowe i immunomodulujące (4).
Może być stosowany w monoterapii lub w terapii skojarzonej np. z lekiem złożonym doraźnie działającym na objawy przeziębienia.

1)CHPL produktu leczniczego Imupret,
2) Vavilova et al. ,,Effectiveness and tolerability of Tonsilgon N in the treatment of recurrent upper respiratory tract infections in children:
a non-interventional study in Russia", Clinical Phytoscience (2016) 2:6;DOI 10.1186/s40816-016-0020-9.
3) Popovych V et al. “A randomized, open-label, multicenter, comparative study of therapeutic efficacy, safety and tolerability of BNO
1030 extract, containing marshmallow root, chamomile flowers, horsetail herb, walnut leaves, yarrow herb, oak bark, dandelion herb in
the treatment of acute non-bacterial tonsillitis in children aged 6 to 18 years”, Am J Otolaryngol. 2019 Mar - Apr;40(2):265-273.
4) Wosikowski et al. “Imupret inhibits respiratory syncytial virus replication i displays in vitro i in vivo immunomodulatory properties. GA
meeting, Münster, 2013, Poster 48”.

Składniki
Lek zawiera m.in.: 1 tabletka drażowana zawiera następujące sproszkowane substancje czynne: ziele skrzypu 10,00 mg; ziele krwawnika
pospolitego 4,00 mg; korzeń prawoślazu 8,00 mg; liść orzecha włoskiego 12,00 mg; ziele mniszka lekarskiego 4, 00 mg; kwiat rumianku
6,00 mg; kora dębu 400 mg, Lek zawiera m. in.: laktozę jednowodną, sacharozę, glukozę

Dawkowanie
Stosować doustnie, zgodnie z dawkowaniem zaleconym w ulotce przylekowej. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed
zastosowaniem leku. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa, należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli objawy nie ustępują w
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czasie stosowania produktu lub występują działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy skontaktować się z lekarzem. Lek
przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 lat, młodzieży i osób dorosłych.

Przechowywanie
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24290
Lek na receptę: Nie
Pharmacy Information URL: Pozwolenie nr: 24290

Producent
Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:
Bionorica Polska Sp.z.o.o.
ul.Hrubieszowska 6B
01 – 209 Warszawa
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