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Angin-Heel, 50 tabletek zapalenie migdałków
 

cena: 29,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka złożone

Opakowanie 50 tabletek

Postać tableki

Producent HEEL

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie odporność

Opis produktu
 

Wskazania

Zapalenie migdałków i gardła, czopy na migdałach.

Skład
Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku Angin-Heel SD są:
Hydrargyrum bicynatum: 30 mg
Phytolacca americana: 30 mg
Apis mellifica: 30 mg
Arnica montana: 30 mg
Hepar sulfuris: 60 mg
Atropa bella-donna: 60 mg
Pozostałe składniki: stearynian magnezu, laktoza.:
Dawkowanie

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

lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawkaDorośli: zwykle po 1 tabletce 3 razy dziennie.

Sposób stosowaniaTabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.Nie przekraczać zaleconej
dawki
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 Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Ze względu na brak odpowiednio udokumentowanych badań dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12
lat. Przed zastosowaniem u młodzieży w wieku 12-18 lat należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku Angin-Heel SD:

jeśli pacjent ma stwierdzone uczulenie na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku.

jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na arnikę (Arnica montana) lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae – dawniej
złożonych Compositae) np. rumianek, nagietek.

Uwagi do stosowania

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Angin-Heel SD powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

Angin-Heel SD zawiera laktozę

Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni kontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Zawartość:

Angin-Heel SD jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek w kolorze białym do żółto-białego. Tabletki znajdują się w pojemniku z
polipropylenu z wieczkiem, umieszczonym w pudełku tekturowym. Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: HEEL

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Pozwolenie: IL 3997/NN-H

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Angin-Heel SD, gdyż nie jest on przeznaczony do stosowania w anginie paciorkowcowej.
W przypadku wystąpienia nasilonych dolegliwości należy zasięgnąć porady lekarza. W przypadku nawracającego zapalenia migdałków,
gorączki trwającej dłużej niż 3 dni lub przekraczającej 39 °C należy skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Angin-Heel SD może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia ślinotoku należy zaprzestać przyjmowania leku i skonsultować się z lekarzem.

Interakcje z innymi lekami

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent
planuje przyjmować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i laktacja

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się
stosowania w czasie ciąży i karmienia piersią. Brak danych dotyczących wpływu leku na płodność.
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