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SYLIMAROL 70 mg 30 tabletek, na wątrobę
 

Cena: 12,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,07 g

Opakowanie 30 draż.

Postać draż.

Producent HERBAPOL POZNAŃ

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaSYLIMAROL 70 mg 30 tabletekSylimarol 70 mg jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w
określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.DziałanieSylimarol 70 mg stosowany jest
wspomagająco w stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in. czynnikami
toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony roślin) oraz w niestrawności (wzdęcia, odbijania) po spożyciu ciężkostrawnych pokarmów.
Wspomagająco w dolegliwościach po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.Sposób użyciaDawkowanieDorośli i młodzież w
wieku powyżej 12 lat3 razy na dobę 1 tabletkę po jedzeniu, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Produkt leczniczy wymaga systematycznego
stosowania, przez okres 2 - 4 tygodni do kuracji 6-miesięcznej. Czas stosowania leku należy skonsultować z lekarzem. Po konsultacji z
lekarzem i po poważniejszych zatruciach można zwiększyć dawkę do 5 tabletek na dobę. Minimalna dzienna dawka wynosi 200 mg,
natomiast maksymalna 400 mg sylimaryny.Sposób podawaniaPodanie doustneWażneDzieci w wieku poniżej 12 latNie przeprowadzono
badań odnośnie stosowania sylimaryny u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.Sylimarol 70 mg
nie powinien być zalecany do leczenia ostrych zatruć. Podczas terapii należy unikać środków szkodliwych dla wątroby.Pacjenci z
rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub
niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.Lek Sylimarol 70 mg zawiera 0,21 mg benzoesanu
sodu E211 w każdej tabletce, co odpowiada 0,66 mg/g.Benzoesan sodu E211 może zwiększać ryzyko żółtaczki (zażółcenie skóry i
białkówek oczu) u noworodków (do 4. tygodnia życia).Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w każdej tabletce, to znaczy lek uznaje
się za „wolny od sodu”.SkładSylimarol 70 mg jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych
wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.Sylimarol 70 mg zawiera w swoim składzie suchy wyciąg z łuski
ostropestu plamistego. Substancją czynną łuski ostropestu plamistego jest zespół flawonolignanów zwany sylimaryną, zawierający
między innymi sylibininę.Stosowany jest wspomagająco w stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach
wątroby spowodowanych m.in. czynnikami toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony roślin) oraz w niestrawności (wzdęcia, odbijania) po
spożyciu ciężkostrawnych pokarmów. Wspomagająco w dolegliwościach występujących po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób
wątroby.Grupa farmakoterapeutyczna (kod ATC): A 05 BA 03
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