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Rowatinex, 50 kapsułek elastycznych nerki kamienie
 

cena: 26,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 50 tabletek

Postać kapsułki

Producent Sanofi

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie Gorączka

Opis produktu
 

Działanie

Preparat ROWATINEX działa rozkurczająco na drogi moczowe, ułatwia rozpad i wydalanie kamieni z dróg-moczowych zwiększa
przepływ poprawiając funkcję nerek, nasila diurezę. Ponadto działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, ochronnie w stosunku do
substancji koloidalnych zawartych w moczu oraz zwiększa wydalanie kwasu glukuronowego z moczem, zapobiega powstawaniu
kamieni, Borneol (alkohol bornylowy) jest metabolizowany i wydalany głównie w postaci glukuronidów, które zwiększają
rozpuszczalność soli wapnia (najczęstsze składniki kamieni nerkowych i moczowych). Preparat ROWATINEX wykazuje działanie
rozkurczające ułatwiając przechodzenie kamieni w drogach moczowych i zmniejszając dolegliwości bólowe w przebiegu kolki nerkowej i
moczowodowej. Preparat posiada właściwości przeciwbakteryjne w zakresie drobnoustrojów gram dodatnich i gram ujemnych.

Substancja czynna: złożone

Skład

Skład:

alfa-pinenum: 24,8 mg
beta-pinenum: 6,2 mg
camphenum: 15,0 mg
cineolum: 3,0 mg
fenchonum: 4,0 mg
borneolum: 10,0 mg
anetholum: 4,0 mg
Substancje pomocnicze: Olej z oliwek: 33,0 mg
Powłoczka kapsułki: żelatyna wołowa, glicerol 85%, etylu parahydroksybenzoesan sodowy, propylu parahydroksybenzoesan sodowy,
żółcień pomarańczowa l'CF 85% (E110), żółcień chinolinowa WS 70% (E 104).
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 Dawkowanie

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

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. I trymestr ciąży i okres karmienia piersią. Nie stosować preparatu u dzieci.

Ostrzeżenia

Zachować szczególną ostrożność stosując Rowatinex jeśli:

wystąpiły objawy bólowe, zwłaszcza w okolicy lędźwiowej, kolka nerkowa (charakeryzująca się nawracającym bólem zazwyczaj
rozpoczynającym się w okolicy lędźwiowej lub w okolicy nerki), zaburzeniami w oddawaniu moczu, krwiomocz, itp. W przypadku
wystąpienia powyższych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Rowatinex u dzieci:

Leku nie należy stosować u dzieci.

Stosowanie leku Rowatinex z jedzeniem i piciem:

Lek należy przyjmować 30 minut przed posiłkiem.

Ciąża

Nie stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią:

Nie stosować w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Dotychczas nie wykazano wpływu.

Stosowanie innych leków:

Dotychczas nie stwierdzono przypadków interakcji z innymi lekami, jednakże na podstawie danych doświadczalnych dla olejków
eterycznych można przypuszczać, że przyjęcie leku może mnieć wpływ na metabolizm innych leków, objawiający się osłabieniem ich
działania.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są na receptę.

Działania niepożądane

U niewielkiej liczby pacjentów występowały lekkie, przejściowe zaburzenia żołądkowe. W rzadkich przypadkach występowały wymioty.
W dwóch przypadkach stwierdzono nietolerancję leku (z nieznanej przyczyny) - działania niepożądane występowały rzadko i miały
niewielkie znaczenie.

ZawartośćKapsułki miękkie: Butelki 50 kapsułek

Sposób przechowywania25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ROWA-WAGNER

Pozwolenie: MZ 4385
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