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Heel, Traumeel S - na stany zapalne, 50 tabletek
podjęzykowych
 

Cena: 30,02 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH

Opis produktu
 

Wskazania

wspomagająco po urazach takich, jak skręcenia stawów oraz w łagodnych dolegliwościach bólowych mięśni i stawów.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:zwykle po 1 tabletce 3 razy dziennie. Tabletkę należy powoli rozpuścić w ustach.

Skład

 1 tabletka zawiera 

Arnica montana D2, Calendula officinalis D2. Hamamelis virginiana D2, Achillea millefolium D3 ana 15 mg; Atropa Bella-donna D4 75 mg;
Aconitum napellus D3, Mercurius solubilis Hahnemanni D8. Ilepar sulfuris D8 ana 30 mg; Chamomilla recutita D3, Symphytum officinale
D8 ana 24 mg; Beilis perennis D2, Echinacea D2, Echinacea purpurea D2 ana 6 mg; Hypericum perforatum D2 3 mg. 

Substancje pomocnicze: laktoza jedno wodna, stearynian magnezu.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na arnikę #℣佐⌡⌀䄀爀渀椀挀愀 洀漀渀琀愀渀愀⌡⍃倣℣, rumianek #℣佐⌡⌀䌀栀愀洀漀洀椀氀氀愀 爀攀挀甀琀椀琀愀⌡⍃倣℣. krwawnik pospolity #℣佐⌡⌀䄀挀栀椀氀氀攀愀
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millefolium#℣䍐⌡⌀ 氀甀戀 椀渀渀攀 爀漁嬀氀椀渀礀 稀 爀漀搀稀椀渀礀 稁䈀漁簀漀渀礀挀栀 ⌡⍏倣℣Asteraceae dawniej Compositae#℣䍐⌡⌀⸀ 娀 稀愀猀愀搀礀 樀攁簀眀欀愀 ⌡⍏倣℣Echinacea#℣䍐⌡⌀ 渀椀攀 瀀漀眀椀渀渀愀 戀礁܀
stosowana przy postępujących chorobach układowych jak: gruźlica, białaczka i choroby podobne obrazem klinicznym do białaczki,
zapalne schorzenia tkanki łącznej #℣佐⌡⌀欀漀氀愀最攀渀漀稀礀⌡⍃倣℣, choroby autoimmunologiczne, stwardnienie rozsiane, AIDS, zakażenie wirusem HIV lub
inne przewlekle choroby wirusowe.

Działania niepożądane

W rzadkich przypadkach, u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na rośliny z rodziny złożonych #℣佐⌡⌀䄀猀琀攀爀愀挀攀挀椀攀 搀愀眀渀椀攀樀 䌀漀洀瀀漀猀椀琀愀攀⌡⍃倣℣ np.
arnikę #℣佐⌡⌀䄀爀渀椀挀愀 洀漀渀琀愀渀愀⌡⍃倣℣, rumianek #℣佐⌡⌀䌀栀愀洀漀洀椀氀氀愀 爀攀挀甀琀椀琀愀⌡⍃倣℣, krwawnik pospolity #℣佐⌡⌀䄀挀栀椀氀氀攀愀 洀椀氀氀攀昀漀氀椀甀洀⌡⍃倣℣, mogą wystąpić reakcje
nadwrażliwości lub skórne reakcje alergiczne #℣佐⌡⌀稀愀挀稀攀爀眀椀攀渀椀攀渀椀攀Ⰰ 漀戀爀稁ᤀ欀 椀 嬀眀椁Ԁ搀⌡⍃倣℣. W takim przypadku należy zaprzestać podawania leku. U
niektórych pacjentów, podczas stosowania leków zawierających wyciągi z jeżówki #℣佐⌡⌀䔀挀栀椀渀愀挀攀愀⌡⍃倣℣ zaobserwowano wysypkę i świąd skóry, a
w rzadkich przypadkach obrzęk twarzy, duszność, zawroty głowy i spadek ciśnienia tętniczego krwi. Po podaniu preparatu może
wystąpić nadmierne ślinienie i w takim przypadku należy przerwać stosowanie leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera laktozę. Pacjenci u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed
zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem 

Lek należy przyjmować między posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem. 

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania u dzieci. Przed zastosowaniem u dzieci poniżej 12
lat należy zasięgnąć porady lekarza.
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