Dane aktualne na dzień: 14-08-2022 23:57

Link do produktu: https://sklep.kawon.com.pl/wierzba-kora-50g-p-90.html

Wierzba kora 50g
Cena

4,50 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Kod producenta

0706

Kod EAN

5909990013319

PKWiU

21.20.13.0

Opis produktu
KORA WIERZBY – Salicis cortex

Postać farmaceutyczna: zioła do zaparzania

Zawartość opakowania: 50g

Skład: kora wierzby (Salicis cortex)

Wskazania do stosowania: Stosuje się w objawowym leczeniu gorączki i bólu oraz w
łagodnych bólach reumatycznych.

Działanie: Przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na salicylany lub leki z grupy niesterydowych leków
przeciwzapalnych. Nie zaleca się stosowania kory wierzby w astmie oskrzelowej, ponieważ
preparat może nasilać przebieg choroby. Nie stosować u dzieci.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: W przypadku chorób nerek lub wątroby, w
problemach z krzepliwością oraz u pacjentów z wrzodami żołądka i dwunastnicy oraz
niedoborem dehydrogenazy glukozo6fosforanowej, stosować produkt wyłącznie pod
kontrolą lekarską. Jeżeli gorączka nie ustąpi po 3 dniach leczenia lub przekroczy wartość
39oC, należy skonsultować się z lekarzem. Jeżeli bóle reumatyczne nie ustąpią lub nasilą się
w ciągu tygodnia stosowania, należy skonsultować się z lekarzem.

wygenerowano w programie shopGold

Interakcje: Ze względu na obecność salicyny mogą wystąpić interakcje podobne jak w
przypadku salicylanów. Napar z kory wierzby może nasilać działanie niesterydowych leków
przeciwzapalnych i środków przeciwzakrzepowych.

Sposób stosowania i droga podania: Odwar – 3 płaskie miarki ( 4 g) rozdrobnionej kory
zalać 1 szklanką (200 ml) gorącej wody i gotować pod przykryciem 15 minut. Odstawić na
15 minut i przecedzić. Pić po posiłkach 3 razy dziennie po szklance ciepłego, świeżo
przygotowanego odwaru.

Dawkowanie: Dorośli dobowo: 12,0g kory wierzby, co odpowiada 240 mg glikozydów
fenolowych w przeliczeniu na salicynę

Stosowanie w okresie ciąży i karmienia: Nie stosować w okresie ciąży i karmienia
piersią.

Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn: Nie znany

Działania niepożądane: Możliwość wystąpienia reakcji alergicznych. W przypadku
wystąpienia objawów niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku i poinformować o
nich lekarza.

Przedawkowanie: Dotychczas brak doniesień.

Warunki przechowywania: Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla
dzieci. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30oC,
chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: R/0133

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane
dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
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niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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