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OSCILLOCOCCINUM 30 dawek BOIRON
 

Cena: 91,90 PLN

Opis słownikowy

Producent BOIRON

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

OSCILLOCOCCINUM® granulki jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów grypy, przeziębienia i infekcji grypopodobnych: gorączka
(do 38,5oC), uczucie ogólnego rozbicia, bóle mięśniowe i kostno-stawowe.

OSCILLOCOCCINUM granulki w pojemniku jednodawkowym. Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

 

Przeciwwskazania  

Leku OSCILLOCOCCINUM® nie należy zażywać, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub
którykolwiek z pozostałych składników leku.

 

Ważne

Stosowanie leku u dzieci: przed zastosowaniem leku u dzieci poniżej 6 roku życia należy skonsultować się z lekarzem.

 

Interakcje  

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

 

Zażywanie leku z jedzeniem i piciem

Brak specjalnych wymagań.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/oscillococcinum-30-dawek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

 

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie dotyczy.

 

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Lek OSCILLOCOCCINUM® zawiera w swoim składzie sacharozę i laktozę. W przypadku występowania nietolerancji węglowodanów
należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

 

Działania niepożądane

Jak każdy lek, OSCILLOCOCCINUM® granulki, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub farmaceutę.

 

Przechowywanie leku

Bez specjalnych wymagań.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku OSCILLOCOCCINUM® po upływie terminu

ważności umieszczonego na kartoniku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

 

Dawkowanie

Stosować doustnie.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku OSCILLOCOCCINUM® to:

Dorośli i dzieci od 6 roku życia:

- Początek infekcji: zażyć 1 dawkę leku jak najwcześniej, w razie potrzeby powtórzyć 2-3 razy co 6 godzin.

- Rozwinięta infekcja: po 1 dawce leku rano i wieczorem przez 3 dni.

Zawartość tubki rozpuścić w ustach trzymając pod językiem.
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Dzieci poniżej 6 roku życia: według wskazań lekarza.

 

Granulki można rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podawać łyżeczką.

Jeśli objawy choroby nasilą się lub utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się lekarzem. W przypadku wystąpienia gorączki
powyżej 39oC, uporczywego kaszlu, duszności lub innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.

 

Zażycie większej niż zalecana dawki leku

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Pominięcie zażycia leku OSCILLOCOCCINUM®

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

Przerwanie stosowania leku OSCILLOCOCCINUM® granulki

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Skład

1 g granulek zawiera:

Substancja czynna:

Anas barbariae hepatis et cordis extractum 200K - 0.01

Substancje pomocnicze: sacharoza, laktoza.
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