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Bioaron System ( Bioaron C ) syrop 100ml
 

Cena: 19,58 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Phytopharm

Postać syrop

Substancja
czynna

aloes, aronia

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 3 roku życia

Opis produktu
 

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Lek przeznaczony jest do stosowania pomocniczo:

w profilaktyce i leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych o różnej etiologii,
w braku apetytu.

Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim
okresie stosowania i doświadczeniu.

SKŁAD

100 ml preparatu zawiera 38,4 g wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloes arborescentis recentis extractum
fluidum) (DER 1:4, ekstrahent: woda) i 1,02 g witaminy C (Acidum ascorbicum).
Substancje pomocnicze: sacharoza, sok z aronii zagęszczony, benzoesan sodu, woda oczyszczona.

PRZECIWWSKAZANIA

Przeciwwskazania bezwzględne

nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Charakterystyki
Produktu Leczniczego, jednoczesne stosowanie leków immunosupresyjnych.
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Przeciwwskazania względne

skłonność do uczuleń,
choroby układowe i o podłożu autoimmunologicznym (m.in. twardzina uogólniona, toczeń układowy, choroba Hashimoto,
Graves-Basedova, stwardnienie rozsiane, cukrzyca insulinozależna, reumatoidalne zapalenie stawów),
stwierdzone podwyższone stężenia immunoglobulin we krwi.

W przypadku wymienionych wyżej przeciwwskazań względnych o zastosowaniu leku decyduje lekarz na podstawie obrazu klinicznego
chorego, biorąc pod uwagę działanie leku i stosunek korzyści do ryzyka.

 

W infekcjach górnych dróg oddechowych
przyjmować lek przez okres 14 dni, przed jedzeniem:

 

3-6 lat

 

5 ml

 

2 x na dobę, przed jedzeniem przez 14 dni

 

 

 

+7 lat i dorośli

 

5 ml

 

3 x na dobę, przed jedzeniem przez 14 dni
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Profilaktycznie
w okresach poza infekcyjnych przyjmować lek przez okres 14 dni, przed jedzeniem:

 

 

 

3-6 lat

 

5 ml

 

2 x na dobę, przed jedzeniem przez 14 dni

 

+7 lat i dorośli

 

5 ml

 

3 x na dobę,  przed jedzeniem przez 14 dni

następnie należy powtórzyć po 14-dniowej przerwie.

 

 

W braku apetytu
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stosować 5 ml leku 1 raz na dobę, 15 minut przed głównym posiłkiem.

 

Dzieci
Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Bioaron® SYSTEM u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

CZAS STOSOWANIA

W infekcjach górnych dróg oddechowych
lek stosować przez 14 dni. Jeśli po 7 dniach nie nastąpi poprawa lub objawy się nasilą, należy skonsultować się z lekarzem.

Profilaktycznie

Lek należy podawać w cyklach, robiąc co najmniej 14-dniową przerwę pomiędzy kolejnymi 14-dniowymi cyklami (14 dni leczenie / 14 dni
przerwy).

W braku apetytu

Przez 14 dni. Jeśli po 14 dniach nie nastąpi poprawa lub objawy się nasilą, należy skonsultować się z lekarzem. Podawanie leku można
powtórzyć po 14 dniowej przerwie. Lek można podawać w cyklach robiąc co najmniej 14 dniową przerwę pomiędzy cyklami.

Przy stosowaniu w powtarzających się cyklach należy pamiętać o nieprzekraczaniu zalecanych dawek.
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