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Sal Vichy factitium 40 tabl rozp
 

Cena: 12,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
"ZIOŁOLEK" SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne

„Ziołolek” Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 189

61-341 Poznań

 

ILOŚĆ:  40 tabletek musujących

 

 

Produkt leczniczy Sal Vichy factitium jest mieszaniną soli alkalicznych w postaci tabletek musujących.

 

 

DZIAŁANIE:
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Sal Vichy factitium - sztuczna sól Vichy jest mieszaniną soli alkalicznych zobojętniających kwaśną treść żołądka, zwiększających
rezerwę alkaliczną krwi, działających żółciopędnie i żołciotwórczo. Zapobiega tworzeniu się kamieni żółciowych

 

WSKAZANIA:

Sal Vichy factitium to produkt leczniczy stosowany pomocniczo w leczeniu nadkwaśności treści żołądka, przewlekłym zapaleniu
pęcherzyka żółciowego, kamicy żółciowej.

 

DAWKOWANIE:

Doustnie. Rozpuścić 1-2  tabletek w szklance przegotowanej, ciepłej wody. Pić 3 razy na dobę przed jedzeniem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocna lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

 

SKŁAD:

1 tabletka zawiera:

Substancje czynne: 600 mg, w tym sodu wodorowęglan, sodu chlorek, sodu wodorofosforan bezwodny, sodu siarczan bezwodny,
potasu wodorowęglan.

Substancje pomocnicze: sodu wodorowęglan, sacharoza 38 mg, benzoesan sodu, kwas winowy. W tym jony: Na+ 220 mg, K+ 8 mg, CO3
2- 492 mg, Cl- 27 mg, SO42- 16 mg, HPO42- 8 mg.

Roztwór 6 g proszku sztucznej soli Vichy (10 tabletek) w litrze wody ma skład zbliżony do składu naturalnej wody Vichy.

 

OSTRZEŻENIA: 

Zachować szczególną ostrożność stosując Sal Vichy factitium u pacjentów na diecie ubogosodowej ze względu na zawartość sodu (lek
zawiera do 9,60 mmol (albo 220,73 mg) sodu na dawkę, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u
pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie).

Preparat zawiera cukier - należy stosować ostrożnie u chorych na cukrzycę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję
niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

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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