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LEHNING SANTAHERBA krople 30 ml
 

Cena: 24,95 PLN

Opis słownikowy

Producent LEHNING

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaLEHNING SANTAHERBA krople 30 mlWspomagająco w katarze siennym.DziałanieLek o właściwościach drenujących
obejmujący swoim działaniem układ oddechowy. Przydatny w leczeniu różnych postaci astmy, zapaleń obturacyjnych oskrzeli,
korzystnie wpływa na układ krążenia i układ nerwowy. Spośród podobnych leków homeopatycznych wyróżnia się długofalowym
działaniem, zabezpieczając pacjenta przed atakami astmy. Preparat ten poddano badaniom skuteczności w przypadkach napadów
astmy, a ocenianymi kryteriami były problemy z oddychaniem, kaszel oraz świst w oskrzelach. W przypadku zaobserwowania
oddychania przeponowego przez 5 minut, podawano doustną dawkę 50 kropli Santaherby. W razie nie ustąpienia objawów stosowano
dawkę 50 kropli ponownie po 15 minutach. Jeżeli w godzinę po wystąpieniu ataku nadal notowano brak poprawy, zalecano inhalacje
stymulującym związkiem rozszerzającym oskrzela typu b2. W pierwszej godzinie terapii Santaherbą obserwowano zazwyczaj znaczną
poprawę badanych kryteriów: E zmniejszenie problemów z oddychaniem po trzydziestu minutach terapii, E osłabienie kaszlu po godzinie
terapii, E zmniejszenie się intensywności świstów w oskrzelach po trzydziestu minutach terapii, E zmniejszenie notowań objawów
zgłaszanych przez pacjentów, po piętnastu minutach terapii, E zwiększenie wydolności oddechowej po piętnastu minutach terapii. Tak
więc wskazaniem do zastosowania Santaherby jest terapia ciężkich objawów astmatycznych.Sposób użyciaJeżeli lekarz nie zaleci
inaczej dorośli: 3 razy dziennie 30 kropli. Młodzież od 12 do 18 lat: 3 razy dziennie po 15 kropli. Dzieci od 6 do 11 lat: po konsultacji z
lekarzem. Zwykle stosuje się 1/2 do 1/4 dawki dla dorosłego; jeśli lekarz nie zaleci inaczej: 10 kropli 3 razy dziennie. Odpowiednią ilość
kropli rozpuścić w niewielkiej ilości przegotowanej, chłodnej wody. Lek należy stosować między posiłkami, z zachowaniem odstępów 1/2
godziny przed lub 1 godziny po posiłku. Przed połknięciem, należy przetrzymać chwilkę pod językiem.WażnePrzeciwwskazaniaUczulenie
na którykolwiek składnik produktu.SkładYerba santa D3, Ipeca D4, Lobelia inflata D3, Adrenalinum D6,Belladonna D4,Stramonium D4,Solidago
virga aurea D3, Ephedra vulgaris D4, Galeopsis ochroluueca TM, Sambucus nigra TM, Crataegus oxyacantha TM; substancje pomocnicze:
woda. Lek zawiera 39,5% v/v etanolu.
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