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Azulan 4,55g/5ml, płyn, 100ml
 

cena: 11,76 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać koncentrat do sporządzania roztworu

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Azulan to ro?linny produkt leczniczy w postaci p?ynu do stosowania zewn?trznego i wewn?trznego. Zawiera
substancj? czynn? – etanolowy wyci?g z kwiatów rumianku.

Wskazania
 Stosuje si?:
- zewn?trznie w stanach zapalnych skóry, b?on ?luzowych jamy ustnej oraz dzi?se?,
- wewn?trznie w stanach skurczowych przewodu pokarmowego jako pomocniczy ?rodek rozkurczaj?cy i
wiatrop?dny oraz stanach zapalnych przewodu pokarmowego jako pomocniczy ?rodek przeciwzapalny.

Dawkowanie
 Doro?li i dzieci powy?ej 12. roku ?ycia:
- zewn?trznie (na skór? i b?ony ?luzowe): 10% roztwór wodny preparatu (odmierzy? za pomoc? do??czonej
miarki 10 ml leku i uzupe?ni? przegotowan? i ostudzon? wod? do po?owy szklanki, tj. ok. 125 ml)
- wewn?trznie: przyjmowa? 3-4 razy dziennie po 5 ml leku (odmierzy? za pomoc? do??czonej miarki) w
niewielkiej ilo?ci p?ynu, najlepiej przegotowanej i ostudzonej wody.
Nie zaleca si? stosowania u dzieci poni?ej 12. roku ?ycia.
Nie przekracza? zalecanej porcji.

Sk?ad
 Substancja czynna: p?ynny wyci?g etanolowy z kwiatów rumianku (Chamomillae anthodii extractum fluidum)
(0,5:1) – 100 ml.
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V).
Zawarto?? etanolu w produkcie wynosi 65-72% (V/V).
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Przeciwwskazania
 Nie stosowa? je?li u pacjenta stwierdzono uczulenie na rumianek lub inne ro?liny z rodziny astrowatych
(Asteraceae), dawniej – z?o?onych (Compositae),
Nie stosowa? u dzieci poni?ej 12. roku ?ycia.

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych, dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

Podmiot odpowiedzialny
 Phytopharm Kl?ka S.A.
Kl?ka 1,
63-040 Nowe Miasto nad Wart?
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