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Krople żołądkowe forte 35g 
 

Cena: 4,87 zł

Opis słownikowy

Producent HERBAPOL LUBLIN

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Postać

Krople

Opakowanie

Buteleczka 35 g

Skład

Nalewka kozłkowa, nalewka z mięty pieprzowej, nalewka z dziurawca, nalewka gorzka z: ziela piołunu, liści bobrka, owocni pomarańczy
gorzkiej, kłącza perzu, propyfenazon

Działanie

Związki goryczowe oraz olejki eteryczne pobudzając wydzielanie soku żołądkowego i żółci poprawiają trawienie i wzmagają łaknienie.
Związki czynne nalewki kozłkowej o właściwościach uspokajających i rozkurczowych łagodzą dolegliwości układu pokarmowego
powodowane przez stany napięcia nerwowego. Propyfenazon działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Działania niepożądane: Preparat
może powodować nadwrażliwość na światło słoneczne, szczególnie u osób o jasnej karnacji (Pericarpium Aurantii i Herba Hyperici). Ze
względu na zawartość propyfenazonu może powodować dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, w tym uszkodzenie błony
śluzowej żołądka, niekiedy z krwawieniem. Także bóle i zawroty głowy, wysypki uczuleniowe. Długotrwałe stosowanie dużych dawek ,
zwłaszcza w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbólowymi, może prowadzić do uszkodzenia nerek.

Wskazania

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

https://www.aptekawsieci.pl


 
Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.

Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

 

Zaburzenia trawienia powodowane przez zbyt małe wydzielanie soków trawiennych, objawiające się wzdęciem, uczuciem pełności w
jamie brzusznej po jedzeniu, przykrymi dolegliwościami bólowymi i kurczowymi oraz brakiem apetytu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu, nadkwaśność, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Ze względu na zawartość
propyfenazonu nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 15. roku życia i osób w wieku podeszłym, także u kobiet w ciąży i matek
karmiących. Ze względu na zawartość etanolu lek może działać szkodliwie przy uszkodzeniu wątroby, alkoholizmie, padaczce,
uszkodzeniach mózgu oraz chorobach umysłowych. Środki ostrożności: Z uwagi na zawartość alkoholu preparat osłabia zdolność
kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn będących w ruchu, a także sprawność psychoruchową (prace na dużej
wysokości i inne).

Dawkowanie

1 łyżeczkę (2,5 ml) kropli z małą ilością płynu (powstanie emulsja) pić pół godziny przed posiłkiem, 3 razy dziennie. Preparat nie powinien
być stosowany dłużej niż przez okres 6 – 7 dni.
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