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Debelizyna, pasta doustna, 100 g pęcherz nerki
 

cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 100 gram

Postać pasta

Producent INNE

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie ukł moczowy

Opis produktu
 

Opis

Debelizyna to tradycyjny produkt leczniczy roślinny o działaniu moczopędnym, w postaci pasty doustnej zawierającej wyciąg z nasion
fasoli indyjskiej.

Wskazania
Tradycyjny produkt roślinny stosowany u dorosłych:

w profilaktyce kamicy dróg moczowych,

jako lek wspomagający w leczeniu kamicy dróg moczowych (drobne złogi).

Substancja czynna: Dolichosi biflorum semen

Skład
Substancja czynna

Substancją czynną leku jest wyciąg zagęszczony z nasion fasoli indyjskiej (Dolichosi biflorum seminis extractum). 100 g pasty zawiera
65,45 g wyciągu zagęszczonego (1:3) z Dolichosi biflorum seminis (nasiona fasoli indyjskiej). Ekstrahent: woda.

Dawka jednorazowa (5 g pasty) zawiera 3,27 g substancji czynnej.

Pozostałe składniki

gliceryna, woda oczyszczona, skrobia pszeniczna, agar, parahydroksybenzoesan metylu (E218), olejek pomarańczowy,
parahydroksybenzoesan propylu (E216), kwas cytrynowy
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 Dawkowanie
Pastę przyjmuje się doustnie po rozpuszczeniu w wodzie.

Dorośli

Przeciętnie 3 razy na dobę po 1 łyżeczce pasty (co odpowiada 5 g) rozpuszczonej w ½ szklanki (około 100 ml-120 ml) przegotowanej
wody.

Dzieci i młodzież

Brak dostępnych danych.

Zalecenia dodatkowe dotyczące stosowania:

w zależności od zaleceń lekarza, należy przestrzegać zaleconej diety oraz przyjmowania zwiększonej ilości płynów.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Brak danych, nie zaleca się stosowania leku u dzieci, młodzieży i osób w podeszłym wieku. Z uwagi na brak danych na temat stosowania
leku u tych pacjentów przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Debelizyna

jeśli pacjent ma uczulenie na nasiona fasoli indyjskiej lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

w przypadkach, w których zaleca się przyjmowanie zmniejszonej ilości płynów (np. ciężkie choroby serca lub nerek).

Zawartość:

Tuba aluminiowa w pudełku tekturowym. 1 tuba zawiera 100 g ± 4 g leku

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: HERBAPOL WARSZAWA

Pozwolenie: MZ R/0092

Ważne przed zastosowaniemzwiń
Ostrzeżenia
Przed rozpoczęciem stosowania leku Debelizyna należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Debelizyna zawiera parahydroksybenzoesan metylu (E218) i parahydroksybenzoesan propylu (E216) Lek może powodować reakcje
alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

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.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią, dlatego lek może być stosowany wyłącznie po
zasięgnięciu opinii lekarza.

Prowadzenie pojazdów
Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Przedawkowanie
W przypadku zastosowania większej dawki może wystąpić biegunka.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
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 które pacjent planuje stosować.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nie stwierdzono dotychczas występowania działań niepożądanych po zastosowaniu leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
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