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Canephron, 60 tabletek
 

Cena: 35,03 zł

Opis słownikowy

Dawka 18 mg + 18 mg + 18 mg

Opakowanie 60 tabletek

Postać tabletki drażowane

Producent BIONORICA SE

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Levistici radix + Centauri herba + Rosmarini
folium

Opis produktu
 

Canephron jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym, stosowanym wspomagająco jako leczenie uzupełniające łagodnie
przebiegających chorób zapalnych dróg moczowych oraz zapobiegawczo w osadzania się piasku nerkowego.

Przeciwwskazania:
Nie wolno stosować leku Canephron w przypadku wrzodów żołądka i nadwrażliwości na substancje czynne, inne rośliny z rodziny
selerowatych (np. anyż, koper włoski), anetol (składnik olejków eterycznych np. anyżu lub kopru włoskiego) lub na którakolwiek z
substancji pomocniczych tego leku. Leku Canephron nie wolno stosować w przypadku obrzęków spowodowanych zaburzeniami serca
lub nerek i/lub jeśli zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów zostało zalecone przez lekarza.
Lek nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

W przypadku gorączki, skurczów, krwi w moczu, problemów z oddawaniem moczu lub ostrego zatrzymania moczu, wymagane jest

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.centrum-apteka.pl
https://www.centrum-apteka.pl/canephron-60-tabletek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such

Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

 
przeprowadzenie diagnostyki różnicowej oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Dawkowanie:
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W
razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka:
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: po 2 tabletki drażowane 3 razy na dobę (całkowita dawka dobowa wynosi 6 tabletek).

Dzieci:
Lek nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Sposób podania:
Podanie doustne.
Tabletki należy połykać w całości i popić niewielką ilością wody (np. szklanką wody).

Podczas stosowania leku zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.

Czas trwania leczenia:
Canephron może być stosowany przez okres do czterech tygodni (po trzech tygodniach należy skonsultować się z lekarzem).
Terapię lekiem Canephron można powtórzyć u pacjentów, u których w przeszłości, w ciągu 3 miesięcy od zakończenia poprzedniego
leczenia, nie nastąpił nawrót infekcji dróg moczowych.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po około 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią:
Badania na zwierzętach nie wykazały pośredniego ani bezpośredniego szkodliwego wpływu na rozrodczość. Dane na temat stosowania
leku u kobiet w ciąży są ograniczone.
Ze względu na bezpieczeństwo, należy unikać stosowania leku Canephron® u kobiet w ciąży.
Decyzję o stosowaniu produktu leczniczego u pacjentek będących w ciąży każdorazowo podejmuje lekarz, po ocenie korzyści i ryzyka
związanego z terapią.

Ostrzeżenia i ważne informacje:
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
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Jeżeli objawy nie ustąpią po upływie 7 dni lub wystąpią działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy skonsultować się z
lekarzem.
Canephron, tabletki drażowane zawiera glukozę, laktozę oraz sacharozę
Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku Canephron należy poradzić się lekarza.
Jedna tabletka drażowana zawiera około 0,2 g łatwo przyswajalnych węglowodanów.

Skład:

Substancjami czynnymi leku są:

▪ 18 mg Levisticum officinale Koch, radix (korzeń lubczyka);
▪ 18 mg Centaurium erythraea Rafn s. l. włącznie z C. majus (H. et L.) Zeltner i C.suffruticosum (Griseb.) Ronn. (syn. Erythraea
centaurium Persoon; C. umbellatum Gilibert; C. minus Gars.), herba (ziele centurii);
▪ 18 mg Rosmarinus officinalis L., folium (liść rozmarynu).

Inne składniki leku to:

Wapnia węglan, Olej rycynowy pierwszego tłoczenia, Dekstryna, Barwniki: żelaza tlenek czerwony (E 172), ryboflawina (E 101), tytanu
dwutlenek (E 171),
Glukoza ciekła (substancja sucha), Laktoza jednowodna, Magnezu stearynian ,Skrobia kukurydziana, Wosk Montana glikolowy, Powidon
K 25, Powidon K 30, Szelak, Krzemionka koloidalna bezwodna, Sacharoza, Talk
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