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Tymsal aer. 30 g
 

Cena: 20,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml (butelka)

Postać aer.do st.w j.ustnej

Producent KRAKOWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" W KRAKOWIE S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
TYMSAL® - SPRAY 30ml
Płyn do stosowania w jamie ustnej. Lek OTC.

Zawartość opakowania:

butelka z pompką dozującą 30ml

Skład jakościowy i ilościowy

1 ml (co odpowiada 970 mg) płynu zawiera 0,7 ml (679 mg) wyciągu płynnego z Thymus vulgaris L. herba i/lub Thymus zygis L. herba
(ziele tymianku) (1:3),
ekstrahent: mieszanina wodorotlenku amonowego (96 g/l), glicerolu (850 g/kg),
etanolu (760 g/l) i wody (1:20:67, 8:111,2) oraz 0,3 ml (291 mg) nalewki z Salvia officinalis L. folium (liść szałwii) (1:5), ekstrahent: etanol
70% (V/V).

Produkt zawiera 38-47 % (V/V) etanolu.

Wskazania do stosowania:

Produkt roślinny jest tradycyjnie stosowany w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

Dawkowanie i sposób podawania:

Dawkowanie:

Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania:
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Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Lek rozpylać w jamie ustnej 2-krotnie, 3 razy na dobę.

Dzieci:

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Czas stosowania:

Nie stosować dłużej niż tydzień bez wskazań lekarskich. Po tygodniu, w przypadku utrzymania się dolegliwości należy zwrócić się o
poradę do lekarza.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancje czynne, tymianek lub szałwię.

Działania niepożądane:

Możliwe jest wystąpienie reakcji nadwrażliwości, objawiających się m.in. dusznością, pokrzywką i miejscowymi obrzękami.

GTIN: 5909990080915

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:

Krakowskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” w Krakowie SA
ul. Chałupnika 14; 31-464 Kraków

tel. 12 411 69 11, fax 12 411 58 37

e-mail: herbapol@herbapol.krakow.pl

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.
Produkt dostępny w aptekach i sklepach zielarsko-medycznych na terenie całego kraju.

Ostrzeżenie:

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