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SALVICHY FACTITIUM tabl.mus. x 40tabl.
 

Cena: 10,90 zł

Opis słownikowy

MARKA ZIOŁOLEK

OPAKOWANIE 40 tabl.

POSTAĆ TABLETKI MUSUJĄCE

PRODUCENT PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
"ZIOŁOLEK" SP. Z O

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Sal Vichy factitium – sztuczna sól Vichy jest mieszaniną soli alkalicznych zobojętniających kwaśną treść żołądka, zwiększających
rezerwę alkaliczną krwi, działających żółciopędnie i żółciotwórczo. Zapobiega tworzeniu się kamieni żółciowych.
Roztwór 6 g sztucznej soli Vichy (10 tabletek) w 1 litrze wody ma skład zbliżony do składu naturalnej wody Vichy.

Dostępne opakowania: 40 tabletek musujących

Wskazania: Leczenie pomocnicze w nadkwaśności treści żołądka, przewlekłym zapaleniu, pęcherzyka żółciowego, kamicy żółciowej

Przeciwwskazania: Nie należy stosować Sal Vichy Factitium jeśli:

  pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  w przypadku stanów zapalnych dróg moczowych, stany zapalne miedniczek nerkowych i pęcherza moczowego.

Dawkowanie: Doustnie: Rozpuścić 1-2 tabletki w szklance przegotowanej, ciepłej wody. Pić 3 razy dziennie przed jedzeniem. W
przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w suchym miejscu.
Po użyciu leku szczelnie zamknąć opakowanie.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Działanie
1 tabletka musująca zawiera:
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– substancję czynną: 600 mg, w tym: sodu wodorowęglan, sodu chlorek, sodu wodorofosforan bezwodny, sodu siarczan bezwodny,
potasu wodorowęglan;
– substancje pomocnicze: sodu wodorowęglan, sacharoza 38 mg, sodu benzoesan, kwas winowy;
– w tym jony: Na⁺ 220 mg, K⁺ 8 mg, CO₃ ²⁻ 492 mg, Cl⁻ 27 mg, SO₄²⁻ 16 mg, HPO₄ ²⁻ 8 mg.
Roztwór 6 g proszku sztucznej soli Vichy (10 tabletek) w litrze wody ma skład zbliżony do składu naturalnej wody Vichy.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekazabobrze.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

