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BIOARON SYSTEM (BIOARON C) syrop 200 ml
 

Cena: 24,69 PLN

Opis słownikowy

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaLek przeznaczony jest do stosowania pomocniczo:w profilaktyce i leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych o różnej
etiologii,w braku apetytu.DziałanieBioaron® SYSTEM działa systemowo poprzez stymulację poszczególnych składowych układu
immunologicznego, w efekcie:przyczynia się do łagodniejszego przebiegu infekcji,buduje odporność na przyszłość – rzadziej występują
infekcje.Sposób użyciaDawkowanie i sposób podawaniaW infekcjach górnych dróg oddechowychprzyjmować lek przez okres 14 dni,
przed jedzeniem:dorośli, młodzież i dzieci w wieku od 7 lat: 3 razy na dobę po 5 ml,dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat: 2 razy na dobę po 5
ml.Profilaktyczniew okresach poza infekcyjnych przyjmować lek przez okres 14 dni, przed jedzeniem:dorośli, młodzież i dzieci w wieku
od 7 lat: 3 razy na dobę po 5 ml,dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat: 2 razy na dobę po 5 ml,następnie należy powtórzyć po 14-dniowej
przerwie.W braku apetytustosować 5 ml leku 1 raz na dobę, 15 minut przed głównym posiłkiem.Sposób podaniaPodanie
doustne.DzieciNie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Bioaron® SYSTEM u dzieci w wieku
poniżej 3 lat.Czas stosowaniaW infekcjach górnych dróg oddechowych lek stosować przez 14 dni. Jeśli po 7 dniach nie nastąpi poprawa
lub objawy się nasilą, należy skonsultować się z lekarzem.ProfilaktycznieLek należy podawać w cyklach, robiąc co najmniej 14-dniową
przerwę pomiędzy kolejnymi 14-dniowymi cyklami (14 dni leczenie / 14 dni przerwy).W braku apetytuPrzez 14 dni. Jeśli po 14 dniach nie
nastąpi poprawa lub objawy się nasilą, należy skonsultować się z lekarzem. Podawanie leku można powtórzyć po 14 dniowej przerwie.
Lek można podawać w cyklach robiąc co najmniej 14 dniową przerwę pomiędzy cyklami.Przy stosowaniu w powtarzających się cyklach
należy pamiętać o nieprzekraczaniu zalecanych dawek.WażnePrzeciwwskazania bezwzględnenadwrażliwość na substancje czynne lub
którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Charakterystyki Produktu Leczniczego,jednoczesne stosowanie leków
immunosupresyjnych.Przeciwwskazania względneskłonność do uczuleń,choroby układowe i o podłożu autoimmunologicznym (m.in.
twardzina uogólniona, toczeń układowy, choroba Hashimoto, Graves-Basedova, stwardnienie rozsiane, cukrzyca insulinozależna,
reumatoidalne zapalenie stawów),stwierdzone podwyższone stężenia immunoglobulin we krwi.W przypadku wymienionych wyżej
przeciwwskazań względnych o zastosowaniu leku decyduje lekarz na podstawie obrazu klinicznego chorego, biorąc pod uwagę działanie
leku i stosunek korzyści do ryzyka.Skład100 ml syropu zawiera 38,4 g wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloes
arborescentis recentis extractum fluidum) (DER 1:4, ekstrahent: woda) i 1,02 g witaminy C (Acidum ascorbicum).Substancje
pomocnicze: sacharoza, sok z aronii zagęszczony, benzoesan sodu, woda oczyszczona.
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