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Canephron N, 1 ml/ml, krople doustne, płyn, 100ml
 

Cena: 35,02 zł

Opis słownikowy

Dawka 1 ml/ml

Opakowanie 1 but.a 100ml

Postać krop.doust.

Producent BIONORICA SE

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Extractum compositum ex:(.....)

Opis produktu
 

Opis leku:

Canephron® N krople doustne, płyn;

Skład:

100 ml płynu zawiera wyciąg mieszaniny z ziela tysiącznika; korzenia lubczyku; liści rozmarynu. Produkt złożony; zawiera do 19,5% (V/V)
alkoholu.

Postać farmaceutyczna:

krople doustne, płyn.

Wskazania terapeutyczne do stosowania:

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany wspomagająco i uzupełniająco w leczeniu dolegliwości łagodnych chorób zapalnych
dolnych dróg moczowych oraz jako środek zapobiegawczy i wspomagający leczenie pacjentów z kamicą dróg moczowych lub
tendencją do odkładania się piasku nerkowego.

Przeciwwskazania:

Nie wolno stosować leku Canephron® N w przypadku wrzodów żołądka i nadwrażliwości na substancje czynne, inne rośliny z rodziny
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selerowatych (np. anyż, koper włoski), anetol (składnik olejków eterycznych np. anyżu lub kopru włoskiego) lub na którąkolwiek z
substancji pomocniczych tego leku. Leku Canephron® N nie wolno stosować w przypadku obrzęków spowodowanych zaburzeniami
serca lub nerek i/lub jeśli zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów zostało zalecone przez lekarza.

Podmiot odpowiedzialny:

Bionorica SE, 92308 Neumarkt, Niemcy. Informacji o leku udziela: Bionorica Polska Sp. z o.o., Ul. Hrubieszowska 6B, 01 209 Warszawa

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Przed użyciem
zapoznaj sie z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj sie z lekarzem lub farmaceuta, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

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.
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