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REUMAHERB 30 tabletek
 

Cena: 9,45 PLN

Opis słownikowy

Producent HERBAPOL POZNAŃ

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaREUMAHERB 30 tabletekReumaherb jest produktem leczniczym roślinnym, tradycyjnie stosowanym wspomagająco w celu
zmniejszenia dolegliwości bólowych w schorzeniach zwyrodnieniowych narządu ruchu.Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub
pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.DziałanieReumaherb wykazuje działanie przeciwbólowe oraz
charakteryzuje się właściwościami immunomodulującymi. Lek redukuje dolegliwości bólowe w przypadku zwyrodnieniowych schorzeń
narządu ruchu.Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza, farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Zalecana dawkaDorośli : 3 razy dziennie po 1
tabletce w chorobach przewlekłych, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Leku nie stosować dłużej niż 10 dni.WażneMożliwe działania
niepożądaneJak każdy lek, Reumaherb może powodować działania niepożądane. Wystąpić mogą między innymi: reakcje
nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, zespół Stevensa-Johnsona, obrzęk naczynioruchowy skóry, obrzęk Quinckego, skurcz oskrzeli z
ich obstrukcją , astma oraz wstrząs anafilaktyczny).U chorych uczulonych istnieje ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej po
zastosowaniu preparatówz jeżówki. Odnotowano związek między stosowaniem preparatów z jeżówki z zachorowaniem na choroby o
podłożu autoimmunologicznym, takie jak rozsiane zapalenie mózgu, rumień guzowaty, immunotrombocytopenia, zespół Evansa, zespół
Sjogrena z zaburzeniem funkcji nerkowych cewek zbiorczych. Po długotrwałym stosowaniu (powyżej 8 tygodni) może wystąpić
leukopenia.Częstość występowania ww. zaburzeń jest nieznana.W trakcie stosowania możliwe jest także wystąpienie łagodnych
zaburzeń żołądkowo-jelitowych.Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.Skład1 tabletka zawiera:substancje czynne:1 tabletka
zawiera 100 mg wyciągu suchego złożonego (2-4:1) z Harpagophytum precumbens, L., radix (korzenia diabelskiego pazura), Echinacea
purpurea, L., herba (ziela jeżówki), Filipendula ulmariae L., flos (kwiat wiązówki) (4/3/3), ekstrahent: etanol 50%(V/V).substancje
pomocnicze: laktoza, skrobia ziemniaczana, mieszanina laktozy, powidonu i krospowidonu, powidon, magnezu stearynian, celuloza
mikrokrystaliczna, hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek E171, czerwień koszenilowa lak E 124, indygotyna lak E132.
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