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Boiron, Ledum Palustre 5 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.

Wskazania

Ból kolana - lek stosowany wówczas, gdy ruch powoduje ból.
Dolegliwości reumatyczne - ból jest kłujący, rwiący, palący i dotyczy głównie małych stawów np. okolicy kostek. Stawy są
zaczerwienione, gorące, obrzęknięte.
Dna moczanowa - występuje obrzęk stawu bez zaczerwienienia, który jest blady i zimny przy dotyku z odczuciem piekących i
gorących stóp. Występuje ból, który nasila się w ciepłym łóżku. Porawa następuje pod wpływem zimnych okładów. Lek należy
przepisywać w rozcieńczeniu 5 CH lub 9 CH, co 3 - 4 godziny. W przypadku zmian przewlekłych lek należy stosować 1 - 2 x w
tygodniu w potencji 15 CH. Działanie leku należy uzupełnić podaniem Sulfur, Lycopodium i Calcarea carbonica (lek stosowany w
potencjach od 5 CH - 15 CH).
Ukąszenia przez zwierzęta i jadowite owady - lek stosowany przy ukłuciach komarów i innych owadów. Lek można stosować w
celu zapobiegania ukłuciom owadów.
Urazy, skaleczenia, zranienia - lek ''podbitego oka", ran kłutych i kąsanych.
Zwichnięcie, nadciągniecie, skręcenie stawu - lek stosowany w zwichnięciu piszczelowo lub strzałkowo - stępowym.
Dolegliwości nasilają się pod wpływem ciepłych okładów zaś zmniejszają pod wpływem zimnych.

Skład

Ledum palustre 5CH, sacharoza, laktoza jednowodna. Granulki, 4 g (ok. 80 granulek).

Dawkowanie

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

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.
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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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