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Succus Urticae płyn doustny 100 ml płyn doust. - 100 ml
 

Cena: 12,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać płyn doust.

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Urticae herba succus

Opis produktu
 

Opis
Succus Urticae Phytopharm, 2,425g/2,5ml, płyn doustny
produkt leczniczy

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Succus Urticae Phytopharm jest produktem leczniczym roślinnym stosowanym tradycyjnie i jego skuteczność opiera się wyłącznie na
doświadczeniu płynącym z długiego okresu stosowania leku.
Lek stosowany wspomagająco w łagodnych stanach zapalnych dróg moczowych w celu zwiększenia ilości wydalanego moczu i
poprawienia przepływu w drogach moczowych oraz pomocniczo w łagodnych dolegliwościach reumatycznych.
Succus Urticae Phytopharm wskazany jest do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

SKŁAD
Substancją czynną produktu leczniczego jest sok ze świeżego ziela pokrzywy stabilizowany etanolem – Urticae herbae succus (1:1) –
100 ml. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny – etanol 96% V/V, woda.
Zawartość etanolu w produkcie leczniczym: 20-25% V/V.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I OPAKOWANIE
Postać: płyn doustny
Opakowanie: 100 ml

PRZECIWWSKAZANIA
Nie zaleca się stosowania u osób z nadwrażliwością na ziele pokrzywy.
Nie stosować w przypadku, gdy zalecane jest ograniczenie spożycia płynów (np. w poważnych chorobach serca lub nerek).

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: przyjmować 3 razy dziennie po 2,5 do 5 ml leku rozcieńczonego w niewielkiej ilości wody. Lek
odmierzyć za pomocą dołączonej miarki.
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Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Czas trwania terapii:
Nie stosować dłużej niż 14 do 28 dni.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Informacje o produkcie
Succus Urticae Phytopharm, 2,425 g/2,5 ml, płyn doustny. Skład jakościowy i ilościowy: Substancją czynną produktu leczniczego jest
sok ze świeżego ziela pokrzywy stabilizowany etanolem - Urticae herbae succus (1:1) - 100 ml. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny – etanol
96% V/V, woda. Zawartość etanolu w produkcie leczniczym: 20-25 % V/V. Postać farmaceutyczna: Płyn doustny. Wskazania do
stosowania: Succus Urticae Phytopharm jest produktem leczniczym roślinnym stosowanym tradycyjnie i jego skuteczność działania
opiera się wyłącznie na doświadczeniu płynącym z długiego okresu stosowania leku. Lek stosowany wspomagająco w łagodnych
stanach zapalnych dróg moczowych w celu zwiększenia ilości wydalanego moczu i poprawienia przepływu w drogach moczowych oraz
pomocniczo w łagodnych dolegliwościach reumatycznych. Succus Urticae Phytopharm wskazany jest do stosowania u dorosłych i
młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Dawkowanie i sposób podawania: Produkt jest przeznaczony do stosowania doustnego. Dorośli i
młodzież w wieku powyżej 12 lat: Przyjmować 3 razy dziennie po 2,5 do 5 ml leku rozcieńczonego w niewielkiej ilości wody. Lek
odmierzyć za pomocą miarki dołączonej do opakowania. Dzieci w wieku poniżej 12 lat: Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie
stosować dłużej niż 14 do 28 dni. Przeciwwskazania: Nie zaleca się stosowania produktu u osób z nadwrażliwością na ziele pokrzywy.
Nie stosować w przypadku, gdy zalecana jest redukcja spożycia płynów (np. w poważnych chorobach serca lub nerek). Specjalne
ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Dawka jednorazowa leku (2,5 ml) zawiera do 490 mg etanolu (zawartość etanolu
w przedziale 20-25%), co odpowiada ok. 5 ml wina i 12,5 ml piwa. Dawka 5 ml leku zawiera do 980 mg etanolu, co odpowiada ok. 10 ml
wina i 25 ml piwa. Lek jest szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Zawartość etanolu w produkcie należy wziąć pod uwagę lecząc
kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz dzieci, a także osoby z grupy wysokiego ryzyka, jak: pacjenci z chorobami wątroby czy cierpiący na
padaczkę. Pacjenci cierpiący na cukrzycę lub nadciśnienie tętnicze powinni zasięgnąć opinii lekarza przed zastosowaniem leku. Produkt
nie powinien być stosowany w przypadkach ostrego zapalenia stawów, gdyż leczenie wymaga nadzoru lekarskiego. Jeśli bólom stawów
towarzyszy obrzęk, zaczerwienienie lub gorączka należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku, gdy podczas stosowania leku
Succus Urticae Phytopharm, dolegliwości ze strony dróg moczowych nasilą się lub wystąpią takie objawy jak: gorączka, bolesne lub
utrudnione oddawanie moczu, bóle skurczowe lub krew w moczu, należy zasięgnąć porady lekarskiej. Lek nie powinien być stosowany u
dzieci w wieku poniżej 12 lat z powodu braku wystarczających danych. Działania niepożądane: Mogą wystąpić łagodne zaburzenia ze
strony przewodu pokarmowego (np. nudności, wymioty, biegunka) i reakcje alergiczne (np. świąd, wysypka, pokrzywka). Częstotliwość
występowania nie jest znana. Podmiot odpowiedzialny: Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, Polska.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Prezesa URPLWMiPB nr: R/1988. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy
wydawany bez przepisu lekarza - OTC.
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