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Boiron, Colocynthis 15 CH, 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.

Wybrane wskazania leku

 

Biegunka - bolesne biegunki z silnym parciem na stolec (lek stosowany w potencjach od 5 CH - 15 CH).
Kolka nerkowa - chory jest rozdrażniony, ból jest gwałtowny i napadowy. Kolka występuje głównie po lewej stronie, zmniejsza się
częściowo pod wpływem zgięcia kończyny dolnej w stawie biodrowym (lek stosowany w potencji 9 CH lub 15 CH)
Nerwobóle - nerwoból nerwu twarzowego. Bóle najczęściej, ale niekoniecznie umiejscowione są po lewej stronie, wywołane
nawet delikatnym dotykiem w obrębie trigger - zone, trudne do wytrzymania, napadowe, powodujące pobudzenie i krzyk chorego.
Bóle zmniejszają się pod wpływem ciepła, ewentualnie pod wpływem silnego ucisku na początku napadu. Lek stosowany jest
również przy newrobólu nerwu udowego lub kulszowego. Bóle wówczas umiejscowione są głównie po stronie lewej, są ostre,
drące i/lub gwałtowne, kurczowe. Bardzo często z towarzyszącym uczuciem
Zaburzenia miesiączkowania - spastyczne bóle są gwałtowne i napadowe, bardziej nasilone po lewej stronie. Bóle zmniejszają
się w pozycji zgiętej w pół, pod wpływem ciepła i silnego ucisku  (lek stosowany w potencjach od 5 CH - 15 CH).
Kolka żółciowa - towarzyszy kamicy żółciowej, występuje ból o charakterze kurczowym. Ból zmusza chorego do zgięcia w pół
(lek stosowany w potencjach od 5 CH - 15 CH).
Dolegliwości reumatyczne - rwa kulszowa, w której bóle są kłujące, rozdzierające lub ciągnące ze współistniejącym uczuciem
odrętwienia (lek stosowany w potencjach od 5 CH - 30 CH).
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Skład

Colocynthis 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.

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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