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Boiron, Corallium rubrum 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.

Skład

Corallium rubrum 9 CH, sacharoza, laktoza jednowodna. Granulki, 4 g (ok. 80 granulek).

Dawkowanie

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

Wskazania

Kaszel - ma charakter wybuchowy, spastyczny z objawami duszenia się i sinicą. Kaszel przychodzi w atakach, których pacjent
nie jest w stanie powstrzymać. Kaszel wywołany jest zimnem lub nasila się pod wpływem zimna i jest spowodowany
spływaniem wydzieliny po tylnej ścianie gardła w przebiegu zapalenia zatok przynosowych lub sitowych albo spowodowany jest
okresowymi nieżytami błony śluzowej nosa (lek stosowany w potencjach od 5 CH - 15 CH).
Krztusiec - występuje atak duszenia się dziecka przed napadem kaszlu, który wskazuje na poważne neurotyczne przyczyny.
Dziecko dosłownie łapie powietrze i purpurowieje na twarzy, zanim zacznie się napad szczekającego kaszlu. Krótkie ataki
następują jeden po drugim. Kaszel brzmi jak krótkie serie z pistoletu maszynowego (lek stosowany w potencji 5 CH lub 9 CH).

 

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Działania niepożądane

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