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Boiron, Aconitum napellus 15 CH, 80 granulek, 4 g
 

Cena: 13,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent BOIRON S.A.

Opis produktu
 

Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych. Ten sam lek można stosować w leczeniu różnych chorób, a jego
wskazania terapeutyczne są bardzo szerokie, dlatego też do leku nie dołącza się ulotki informacyjnej i nie umieszcza się na opakowaniu
informacji dotyczących sposobu dawkowania.

Skład

Aconitum napellus 15 CH, sacharoza, laktoza jednowodna. Granulki, 4 g (ok. 80 granulek).

Dawkowanie

Lek stosowany jest zazwyczaj 1 - 2 x dziennie po 5 granulek ale lekarz lub farmaceuta może ustalić inne dawkowanie.

Wskazania

choroba wieńcowa - występują gwałtowne bóle serca połączone z niepokojem. Pacjent jest pobudzony i niespokojny. Napadowa
tachykardia w związku z gwałtownym oziębieniem lub przestrachem. Napady duszności, którym towarzyszy lęk, uczucie ucisku
w klatce piersiowej. Wzrost ciśnienia tętniczego z tachykardią, napiętym tętnem, bólami głowy o podłożu przekrwiennym,
zaczerwienioną i gorącą twarzą. Uwaga: Wszystkie objawy tego typu wymagają konsultacji lekarskiej (lek stosowany w potencji
9 CH lub 15 CH).

lęk, obawa, trema - niepokój, któremu towarzyszy pobudzenie, a nawet obawa przed śmiercią. Może nastąpić wzrost ciśnienia
tętniczego, napadowa tachykardia, napady duszności, uczucie ucisku w klatce piersiowej.

nerwobóle - występujące po gwałtownym oziębieniu, dotyczy to zwłaszcza nerwobólu nerwu trójdzielnego. Nerwobóle bez
względu na umiejscowienie, z towarzyszącym uczuciem mrowienia i drętwienia. Sposób dawkowania ustala się na podstawie
wywiadu homeopatycznego - najczęściej podaje się od 2 do 6 x dziennie po 5 granulek, w zależności od nasilenia objawów (lek
stosowany w potencji 15 CH lub 30 CH).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Działania niepożądane
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W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych w czasie stosowania produktu homeopatycznego należy skonsultować się z
lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zawiera sacharozę i laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować
się z lekarzem przed przyjęciem preparatu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
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