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Raphacholin C draz. 30 szt. DRAż. 30 TAB
 

Cena: 16,59 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl. (blister)

Postać tabl.drażow.

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Substancja
czynna

Preparat ziołowy

Opis produktu
 

Raphacholin® C
tabletki drażowane

Raphacholin C® jest to produkt leczniczy stosowany tradycyjnie, którego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się
wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.
Raphacholin C® zawiera w składzie wyciąg suchy z korzenia rzodkwi czarnej z węglem leczniczym (1:1), wyciąg gęsty z ziela karczocha,
kwas dehydrocholowy oraz olejek miętowy.
Jest lekiem działającym żółciopędnie i żółciotwórczo (wywiera bezpośredni wpływ na wątrobę, pobudza wydzielanie żółci).
Regularne przyjmowanie preparatu pobudza wydzielania żółci, co działa ochronnie na miąższ wątroby, przyspiesza eliminację z żółcią
szkodliwych substancji i wzmaga ruchy perystaltyczne jelit.

Wskazania do stosowania:
Raphacholin C® tradycyjnie stosuje się w niestrawności, dolegliwościach trawiennych związanych z dysfunkcją wątroby (wzdęcia, bóle
brzucha, odbijania, nudności, zaparcia), zaburzeniach aktywności skurczowej pęcherzyka żółciowego.

Lek stosować doustnie.
Dorośli – w niestrawności jednorazowo 1 do 3 tabletek, w innych dolegliwościach trawiennych przeciętnie 3 razy dziennie po 1 do 2
tabletek 30 min. po posiłku. W zaparciach 2 tabletki rano i wieczorem na ½ godziny przed jedzeniem.
Po konsultacji z lekarzem, u dzieci powyżej 10 lat 1 tabletkę 3 razy dziennie po posiłku.

W przypadku zażycia większej dawki leku Raphacholin C® niż zalecana
W przypadku znacznego przedawkowania, wielokrotnie przekraczającego zalecane dawki (jednorazowe przyjęcie kilkudziesięciu tabletek
drażowanych), sporadycznie mogą wystąpić wymioty, biegunka, dyselektrolitemia, bóle głowy, zaczerwienienie twarzy, zaburzenia
oddychania, zaburzenia rytmu serca, skurcze mięśniowe, uczucie znużenia, osłabienie, nudności.

1 tabletka drażowana zawiera

Substancje czynne:
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Raphani sativi nigri radicis extractum siccum cum carbo medicinalis
(wyciąg suchy z korzenia rzodkwi czarnej z węglem leczniczym) (1:1) – 150 mg
( DER 18:1, ekstrahent: etanol 85 % V/V )
Cynarae herbae extractum spissum (wyciąg gęsty z ziela karczocha) – 47 mg
(DER 3:1, ekstrahent: etanol 50 % V/V )
Acidum dehydrocholicum (kwas dehydrocholowy) – 40 mg
Menthae piperitae oleum (olejek miętowy) – 15 mg

Substancje pomocnicze:
Sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian,talk, guma arabska, wapnia wodorofosforan dwuwodny, powidon,

celuloza mikrokrystaliczna, substancja barwiąca
(tlenek żelaza czarny + dwutlenek tytanu).
Opakowanie: 30 tabletek drażowanych.
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