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Canephron N krop.doustne 1ml/ml 100ml
 

Cena: 38,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 ml/ml

Opakowanie 1 but.a 100ml

Postać krop.doustne

Producent BIONORICA SE

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Extractum compositum ex:(.....)

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Bionorica Polska Sp. z o.o.

Leszno 14, 05-077 Warszawa

ILOŚĆ: 100 ml

 

 

Canephron N to tradycyjny lek roślinny w postaci kropli doustnych.

 

 

DZIAŁANIE:

Canephron N to tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania.

 

WSKAZANIA:
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Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany wspomagająco i uzupełniająco w leczeniu dolegliwości łagodnych chorób zapalnych
dolnych dróg moczowych oraz jako środek zapobiegawczy, wspomagający leczenie pacjentów z kamicą dróg moczowych lub tendencją
do odkładania się piasku nerkowego.

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: doustnie, 3 razy na dobę (rano, w południe i wieczorem) po 74 krople, co odpowiada 5 ml w
dawce jednorazowej.

Canephron N może być podawany z innymi płynami (np. szklanką wody). Podczas stosowania zaleca się przyjmowanie zwiększonej
ilości płynów.

Przed użyciem należy wstrząsnąć.

Podczas dawkowania butelkę należy trzymać w pozycji pionowej.

Canephron N może być stosowany przez okres do czterech tygodni (po upływie trzech tygodni dalsze stosowanie leku pacjent powinien
skonsultować z lekarzem).

 

SKŁAD:

100 ml płynu zawiera:

wyciąg (1:56) z 1,8 g mieszaniny z Centaurium erythraea Rafn s.l., herba (ziele tysiącznika); Levisticum officinale Koch., radix (korzeń
lubczyku); Rosmarinus officinalis L., folium (liść rozmarynu) w stosunku (1:1:1).

Pierwszy extrahent: etanol 59% (V/V).

Produkt leczniczy zawiera do 19,5% (V/V) alkoholu.

 

OSTRZEŻENIA: 

Canephron N zawiera około 19% obj. alkoholu, co oznacza, że w 5 ml produktu znajduje się w przybliżeniu 0,75 g alkoholu. Stanowi to
równowartość 19 ml piwa lub 8 ml wina. Może być to szkodliwe dla osób uzależnionych od alkoholu. Obecność alkoholu należy również
uwzględnić stosując produkt w grupach zwiększonego ryzyka, takich jak osoby z chorobami wątroby lub padaczką.

 

Należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od daty otworzenia butelki.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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