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Dąb kora, 50g
 

Cena: 6,65 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent PHYTOPHARM DOBRZYCA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania

 

Kora dębu jest przeznaczona do stosowania w:

 

objawowym leczeniu łagodnej biegunki,
leczeniu łagodnych stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej lub skóry,
łagodzeniu objawów swędzenia i pieczenia związanych z chorobą hemoroidalną, po wykluczeniu przez lekarza innych ciężkich
przypadków chorób.

Kora dębu to produkt leczniczy w postaci ziół do zaparzania. 

 

Skład

 

Substancja czynna: kora dębu (Quercus cortex).
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100 g produktu zawiera 100 g kory dęby (Quercus cortex).

 

Dawkowanie

 

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

 

podanie doustne: 1 łyżkę (ok. 3 g) kory dębu zalać 1 szklanką zimnej wody (250 ml), doprowadzić do wrzenia, gotować pod
przykryciem przez ok. 5 minut, odstawić na ok. 15 minut i przecedzić. Przygotowany odwar pić trzy razy na dobę. Nie stosować
dłużej niż 3 dni.
podanie na śluzówkę jamy ustnej: 2 płaskie łyżki (ok. 5 g) kory dębu zalać 1 szklanką zimnej wody (250 ml), doprowadzić do
wrzenia, gotować pod przykryciem przez ok. 5 minut, odstawić na ok. 15 minut i przecedzić. Przygotowany odwar stosować kilka
razy dziennie do płukania jamy ustnej. Nie stosować dłużej niż 1 tydzień.
podanie na skórę: 2 płaskie łyżki (ok. 5 g) kory dębu zalać 1 litrem zimnej wody, doprowadzić do wrzenia, gotować pod
przykryciem przez ok. 5 minut, odstawić na ok. 15 minut i przecedzić. Przygotowany odwar dodawać do kąpieli 1 raz dziennie
(długość kąpieli 20 minut). Stosować miejscowo kilka razy dziennie do obmywania skóry oraz okładów.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Kora dębu

w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną,
w przypadku stosowania jako dodatek do kąpieli nie stosować na otwarte rany, duże uszkodzone lub zakażone partie skóry bądź
błon śluzowych.
u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

Częstość nieznana:

reakcje alergiczne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeżeli podczas leczenia łagodnej biegunki wystąpią nawracające biegunki lub krwawe stolce, należy skonsultować się z
lekarzem.
Nie stosować gorącej kąpieli leczniczej w przypadku chorób zakaźnych lub przebiegających z gorączką, w niewydolności serca i
nadciśnieniu tętniczym.
Jeżeli podczas leczenia objawów choroby hemoroidalnej wystąpi krwawienie z odbytu należy skonsultować się z lekarzem.
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30oC.
Chronić od światła, wilgoci i obcych zapachów.

Stosowanie innych leków
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Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować

Korę dębu należy przyjmować co najmniej 1 godzinę przed lub po przyjęciu innych produktów leczniczych. 

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciaży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.
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