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Boiron, Cocculus indicus 9CH, granulki 4g
 

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.

Wskazania

Choroba lokomocyjna - lek stosowany jest jeżeli występują nudności, zawroty głowy, nasilające się pod wpływem ruchu.
Poprawa następuje pod wpływem ciepła lub zamknięcia okien pojazdu zaś pogorszenie następuje po spożyciu pokarmów.
Występuje silne pobudzenie aparatu ślimakowo - błędnikowego na skutek szybkich przyśpieszeń poziomych.Szczególnie dobre
efekty uzyskuje się, jeżeli podaje się Cocculus razem z lekami o działaniu uspokajającym, które są dobierane indywidualnie do
objawów występujących u pacjenta np. Ignatia, Gelsemium, Argentum nitricum (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).

Dawkowanie

5 granulek w przeddzień podróży, tuż przed podróżą oraz w momencie wystąpienia objawów. W przypadku małych dzieci lek rozpuścić
w niewielkiej ilości wody i podać dziecku. Lek przyjmować najpóźniej 15 minut przed lub nie wcześniej niż 0,5h po posiłku. W przypadku
wcześniej planowanego wyjazdu lek można podawać raz dziennie na tydzień przed wyjazdem.

Bezsenność - występuje w związku z przemęczeniem, długim czuwaniem, kłopotami uczuciowymi lub zachwianiem rytmu sen -
czuwanie (lek stosowany w potencjach od 9 CH - 30 CH).

Ciąża - wymioty ciężarnych (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).

 Osłabienie - miejscowe niedowłady, osłabienie mięśni szyi, mięśni okolicy lędźwiowej lub kończyn dolnych (lek stosowany w
potencji 9 CH lub 15 CH).

 Zaburzenia miesiączkowania - bóle mają charakter spastyczny i często towarzyszą im zawroty głowy, omdlenia, nudności,
bezsenność (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).

 Zawroty głowy - współistnieją z bólami głowy, z nudnościami. Poprawa pod wpływem ciepła, pogorszenie pod wpływem ruchu.

Dawkowanie
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Lek stosowany jest zazwyczaj 2 - 3 x dziennie po 5 granulek ale lekarz lub farmaceuta może ustalić inne dawkowanie.

Skład

Cocculus indicus 9 CH, sacharoza, laktoza jednowodna. Granulki, 4 g (około 80 granulek).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Działania niepożądane

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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