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Taninal 500mg x20 tabletek
 

Cena: 12,79 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Herbapol Wrocław

Postać tabletki

Substancja
czynna

tanina

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 4 roku życia

Opis produktu
 

Preparat uwalnia taninę w środowisku jelita pod wpływem pankretyny. Działa ściągająco, przeciwzapalnie i przeciwbiegunkowo.
Wykazuje również działanie przeciwkrwotoczne, przy uszkodzeniu naczyń włosowatych.

Wskazania:

TANINAL® jest to produkt leczniczy stosowany tradycyjnie, którego skuteczność opiera się wyłącznie na długotrwałym
stosowaniu i doświadczeniu. TANINAL® zawiera połączenie garbników – kwasu taninowego (taniny) z białkiem – albuminą.
Dzięki takiemu połączeniu, lek nie wywiera silnego działania drażniącego na błonę śluzową żołądka. Preparat uwalnia garbniki w
jelicie cienkim pod wpływem działania enzymu trawiennego pankreatyny. Uwolniona tanina wykazuje działanie ściągające i
bakteriostatyczne, działa także przeciwbiegunkowo, tworząc trudnorozpuszczalne kompleksy z toksynami bakteryjnymi.
Ponadto hamuje drobne krwawienia przy uszkodzeniach naczyń włosowatych śluzówki jelit.
TANINAL® stosuje się tradycyjnie w biegunkach oraz w przypadku zatruć pokarmowych.
TANINAL® ma postać okrągłych tabletek o barwie od beżowej do brązowej.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Nie należy stosować leku TANINAL® równocześnie
z innymi lekami. Pomiędzy przyjęciem TANINALU® i innych leków powinny upłynąć co najmniej 2 godziny, ponieważ TANINAL® może
hamować wchłanianie innych leków.

Stosowanie leku TANINAL® u dzieci

Nie stosować u dzieci poniżej 4 roku życia.
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Ciąża lub karmienie piersią

Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. Przed użyciem preparatu należy
skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie

Dorośli

3 razy na dobę 1 do 2 tabletek.

Dzieci powyżej 4 roku życia

2 do 3 razy na dobę ½ do 1 tabletki.

Preparat należy przyjmować między posiłkami do ustąpienia objawów.

Skład:

1 tabletka zawiera białczan taniny – 500 mg
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