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Heel Engystol, 50 tabletek grypa wirusy
 

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 Witaminy

Opis produktu
 

Substancja czynna: złożone

Wskazania

uaktywnienie niespecyficznych mechanizmów obronnych,szczególnie w przypadku grypy oraz innych chorób o etiologii wirusowej.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: HEEL

Pozwolenie: IL-2498/LN-H

Skład

Heel Engystol skład:

Substancja czynna: Pozostałe składniki
Vincetoxicum hirundinaria D6, Vincetoxicum hirundinaria D10, Vincetoxicum hirundinaria D30 ana 75 mg, Sulfur D4, Sulfur D10 ana 37,5
mg,: laktoza

Dawkowanie

Heel Engystol stosowanie:
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 Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania:

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 1 tabletka 3 razy dziennie.

Dzieci od 6 do 12 roku życia: 1 tabletka 2 razy dziennie.

Dzieci od 4 do 5 roku życia: 0.5-1 tabletka 1-2 razy dziennie, po konsultacji z lekarzem.

Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

Dzieciom poniżej 6 roku życia zaleca się podawać lek w formie rozkruszonej i z niewielką ilością wody. Dzieci od 4 do 5 roku życia mogą
przyjmować połowę tabletki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku Engystol

jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia

Engystol zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Pacjenci, u których stwiedzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed
zastosowaniem tego leku.

Działania niepożądane

Heel Engystol działania niepożądane:

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

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić:

przejściowe reakcje ze strony skóry (np. wysypka, świąd, rumień),

dolegliwości żołądkowo-jelitowe (np. ból brzucha, uczucie dyskomfortu).

Częstość występowania tych dolegliwości nie jest znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zgłaszanie działań niepożądanych

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

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

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

Ciąża i laktacja

Heel Engystol w ciąży:

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

Zawartość:

Opakowanie zawiera 50 tabletek.
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