
 
Apteka Nasza

Złotoryjska 57, Legnica
+48 504 13 45 68

  

Urosept, 30 tabletek
 

cena: 13,77 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)

Postać tabletki

Producent HERBAPOL POZNAŃ

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Urosept to lek o ?agodnym dzia?aniu moczop?dnym w postaci tabletek do stosowania doustnego, w których
sk?adzie znajduj? si? wyci?gi ro?linne. Stosowany jest przy zaka?eniach uk?adu moczowego i w kamicy dróg
moczowych.
 
 Wskazania
 Pomocniczo w zaka?eniach uk?adu moczowego i w kamicy dróg moczowych.

 Dawkowanie
 Lek stosowa? doustnie.
Doro?li i m?odzie? w wieku powy?ej 12 lat: po 2 tabletki 3 razy na dob?, popi? szklank? wody lub wed?ug
indywidualnych wskaza? lekarza. Pod kontrol? lekarza lek mo?e by? przyjmowany przez d?u?szy okres czasu,
równie? w leczeniu skojarzonym z innymi lekami.
Nie zaleca si? stosowania leku u dzieci wieku do 12 lat ze wzgl?du na brak danych potwierdzaj?cych
bezpiecze?stwo stosowania.

 Przeciwwskazania
 Nie nale?y przyjmowa? leku Urosept:
 - je?li pacjent ma uczulenie na substancje czynne, ro?liny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej
Compositae) lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku

 Sk?ad
 Substancje czynne: 1 tabletka dra?owana zawiera:
- wyci?g g?sty z?o?ony z li?ci brzozy, korzenia pietruszki, naowocni fasoli (Extractum spissum compositum
(4-7 : 1) ex: Betulae folio 4,40 cz., Petroselini radice 2,66 cz., Phaseoli pericarpio 1,00 cz., ekstrahent: metanol
90 % [v/v]) - 86,2 mg;
- naowocni? fasoli sproszkowan? (Phaseoli pericarpium) - 78 mg;
- wyci?g suchy z li?ci borówki brusznicy (Vitis idaeae folii extractum siccum (3-6 : 1), ekstrahent: woda) - 26
mg;
- wyci?g suchy z ziela rumianku (Chamomillae herbae extractum siccum (7-9 : 1), ekstrahent: woda) - 8 mg;
- potasu cytrynian (Kalii citras) - 19 mg;
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- sodu cytrynian (Natrii citras) - 16 mg.
Pozosta?e sk?adniki: kwas cytrynowy jednowodny, sacharoza, laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana,
magnezu stearynian, talk, guma arabska suszona rozpy?owo, indygotyna (E 132), mieszanina wosku
pszczelego bia?ego i wosku Carnauba (Capol 1295).

 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 i wytwórca
Pozna?skie Zak?ady Zielarskie „Herbapol” S.A.
ul. Towarowa 47/51
61-896 Pozna?
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