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Rowachol, 50 kapsułek elastycznych nerki kamienie
 

cena: 28,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 50 sztuk

Postać kapsułki

Producent UNIWER

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie Gorączka

Opis produktu
 

Przyjmowany jest:

w celu zniwelowania łagodnych dolegliwości pojawiających się wskutek kamicy żółciowej,

w profilaktyce kamicy żółciowej,

w stanach skurczowych dróg żółciowych,

w przypadku dyskinezy dróg żółciowych.

Wskazania

Leczenie łagodnych dolegliwości spowodowanych kamicą żółciową. Profilaktyka kamicy żółciowej. Stany skurczowe dróg żółciowych i
dyskineza dróg żółciowych.

Substancja czynna: złożone

Skład

Skład Rowachol

Substancja czynna

alfa-pinen 13,6 mg; beta-pinen 3,4 mg; camphen 5,0 mg; cineol 2,0 mg; menthon 6,0 mg; menthol 32,0 mg; borneol 5,0 mg

Pozostałe składniki
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oliwa z oliwek 33,0 mg,

żelatyna, glicerol 85%, hydroksybenzoesan etylu (sól sodowa), hydroksybenzoesan propylu (sól sodowa), wodny roztwór miedziowego
kompleksu chlorofilu (E141)

Dawkowanie

Rowachol dawkowanie:

Dorośli: Jeśli lekarz nie zaleci inaczej 1 kapsułka, 3-4 razy na dobę, 30 minut przed posiłkami.

Dzieci od 6 do 14 lat: Jeśli lekarz nie zaleci inaczej 1 kapsułka, 1-2 razy na dobę, 30 minut przed posiłkami.

Sposób użycia:

Doustnie.

Nie stosować u dzieci poniżej 6. roku życia.

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

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Rowachol w przypadku:

nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu Rowachol,

ciąży,

okresu karmienia piersią,

ostrych stanów zapalnych dróg żółciowych, uszkodzeń wątroby.

Ostrzeżenia

Zachować szczególną ostrożność stosując Rowachol jeśli:

wystąpiły objawy bólowe, kolka żółciowa. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane

Rowachol działania niepożądane:

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

U niewielkiej ilości pacjentów może występować odbijanie i smak miętowy w ustach.

Ciąża i laktacja

Rowachol w ciąży:

Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza,
przed zastosowaniem tego leku.

Zawartość:

Opakowanie zawiera 50 kapsułek elastycznych.
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 Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ROWA-WAGNER

Pozwolenie: MZ 8938
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