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Soledum Forte 200 mg 20 kapsułek zatoki odporność
 

cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 20 sztuk

Postać kapsułki

Producent INNE

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie Przeziębienie

Opis produktu
 

Substancją czynną leku jest cyneol.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Wskazania

Dzięki swoim właściwościom doskonale sprawdza się w leczeniu przeziębienia, zapalenia zatok czy oskrzeli, a także przy
dolegliwościach grypopodobnych.

Substancja czynna: Cineolum

Skład

Substancja czynna

Substancją czynną leku jest cyneol (Cineolum).

Jedna kapsułka dojelitowa, miękka zawiera 200 mg cyneolu.

Pozostałe składniki

Pozostałe składniki to: triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, żelatyna, sorbitol ciekły, niekrystalizujący, glicerol
85%, woda oczyszczona, zawiesina Surelease - Nutrateric (etyloceluloza, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha,
kwas oleinowy, amonowy wodorotlenek stężony, woda oczyszczona), NS Enteric - Nutrateric (sodu alginian, kwas stearynowy), wosk
Candelilla.

Dawkowanie

Przyjmować 3 razy dziennie po 1 kapsułce, na pól godziny przed głównymi posiłkami.

Przeciwwskazania
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jeśli pacjent ma uczulenie na cyneol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

w przypadku krztuśca lub pseudo-krztuśca;

u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zawartość:

Opakowanie zawiera 20 kapsułek.

Sposób przechowywania: poniżej 30°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: KLOSTERFRAU

Pozwolenie: MZ 25445

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Soledum forte należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli u pacjenta występuje choroba związana ze znaczną nadwrażliwością dróg oddechowych.

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż tydzień, jeśli wystąpi duszność, gorączka lub ropne albo krwawe odkrztuszanie, należy zasięgnąć
porady lekarza.

Działania niepożądane

Niezbyt często (od 1 do 10 na 1000 pacjentów)

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, biegunka)

Rzadko (od 1 do 10 na 10000 pacjentów)

Reakcje nadwrażliwości (obrzęk twarzy, świąd, zaburzenia oddychania, kaszel) i trudności w połykaniu.

Należy bezzwłocznie przerwać stosowanie leku Soledum forte jeśli wystąpią oznaki reakcji nadwrażliwości.

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.

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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