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Cocculine tabletki 30 szt
 

Nasza cena: 20,70 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

Postać tabl.

Producent BOIRON S.A.

Rejestracja Lek homeopatyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Cocculine
Postać: tabl.
Dawka: -
Opakowanie: 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)
Skład: 1 tabletka zawiera:Substancje czynne:Cocculus indicus 4 CH 0.375 mgNux vomica 4 CH 0.375 mgTabacum 4CH 0.375
mgPetroleum rectificatum 4 CH 0.375 mgSubstancje pomocnicze: Sacharoza, laktoza, stearynian magnezu.
Wskazania: Wspomagająco w objawach choroby lokomocyjnej (np.: nudności, ogólne złe samopoczucie) podczas podróży
samochodowej, lotniczej lub morskiej.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Działania niepożądane: Nieznane
Interakcje: Brak
Dawkowanie: Dorośli i dzieci od 6 roku życia: • W przeddzień i w dniu podróży ssać powoli po 2 tabletki 3 razy dziennie. • Od momentu
wystąpienia pierwszych objawów choroby w czasie podróży, ssać powoli po 2 tabletki, zwiększając odstępy pomiędzy kolejnymi
dawkami leku w miarę następowania poprawy. W momencie ustąpienia objawów należy zaprzestać przyjmowania leku. Nie przekraczać
dawki 6 tabletek w ciągu doby.Dzieci do 6 roku życia: wg wskazań lekarza Ze względu na niebezpieczeństwo zakrztuszenia dzieciom do
6 roku życia zaleca się rozdrobnienie tabletek i podanie w niewielkiej ilości wody.
Uwagi: W związku z zawartością laktozy, lek nie powinien być przyjmowany przez pacjentów z rzadką wrodzoną nietolerancją galaktozy,
niedoborem laktazy lub upośledzonym wchłanianiem glukozy/galaktozy.W związku z zawartością sacharozy, lek nie powinien być
przyjmowany przez pacjentów z rzadką wrodzoną nietolerancją fruktozy, upośledzonym wchłanianiem glukozy/galaktozy lub
niedoborem sacharazy i izomaltazy. Dawkowanie u dzieci poniżej 6 roku życia ustala lekarz.Brak danych wskazujących na niekorzystny
wpływ składników preparatu Cocculine na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn znajdujących się w ruchu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
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