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ECHINERBA 30 tabletek
 

Cena: 13,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE
LABOFARM SP. Z O.O. SP.KOMANDYT.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Echinaceae purpureae herbae extractum
siccum

Opis produktu
 

WskazaniaECHINERBA 30 tabletekTradycyjnie jako środek pomocniczy.DziałanieEchinerba to preparat w postaci tabletek, o działaniu
stymulującym układ odpornościowy organizmu. Preparat stosuje się pomocniczo w nieżytach błony śluzowej nosa oraz zatok i/lub
gardła w przebiegu chorób przeziębieniowych.Sposób użyciadorośli 1 tabletkę 3 razy dziennie, dzieci od 4 do 9 lat 1 tabletkę dziennie,
dzieci starsze i młodzież do 14 roku życia 2 tabletki dziennie. Czas podawania nie powinien być dłuższy niż 10 dni codziennie lub 20 dni,
co drugi dzień. Po miesiącu kurację można powtórzyć.WażneNie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na rośliny z
rodziny złożonych Compositae, gruźlicy, zakażenia wirusem HIV oraz AIDS, białaczek, chorób autoimmunologicznych, jak np.
stwardnienie rozsiane, choroby układowe tkanki łącznej (kolagenozy). Nie należy też stosować w przypadku immunosupresji (obniżenia
odporności organizmu np. po terapii lekami onkologicznymi, po transplantacji organów lub szpiku kostnego).Działania niepożądanePo
zastosowaniu preparatów zawierających ziele jeżówki purpurowej mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, zespół
Stevensa-Johnsona, obrzęk Quincke’go, skurcz oskrzeli, astma i szok anafilaktyczny). U pacjentów atopowych jeżówka może
spowodować reakcje alergiczne związane z chorobą autoimmunologiczną. W przypadku stosowania przez okres dłuższy niż 8 tygodni,
może wystąpić leukopenia. W przypadku wystąpienia obrzęku twarzy, duszności lub innych niepokojących objawów należy niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy
poinformować o nich lekarza.Ostrzeżenia i środki ostrożnościEchinerba może wchodzić w interakcje z amiodaronem, cyklosporyną,
glikokortykosteroidami, ketokonazolem oraz metotreksatem. W czasie ciąży i karmienia piersią stosować wyłącznie po konsultacji z
lekarzem.Składwyciąg suchy z ziela jeżówki purpurowej (4,5-3,5:1; ekstrahent: woda) - 100 mg
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