BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Dulcamara S Phcp golyócskák
Homeopátiás gyógyszer, jóváhagyott terápiás javallatok nélkül.
Növényi és ásványi anyagok felhasználásával készült szacharóz alapú golyócskák.
Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.
Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen e gyógyszer
körültekintõ alkalmazása.
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplõ információkra a késõbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgõsen forduljon orvosához, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet
észlel, kérjük értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.
A betegtájékoztató tartalma:
1. Milyen típusú gyógyszer a Dulcamara S Phcp golyócskák és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Dulcamara S Phcp golyócskák szedése elõtt
3. Hogyan kell szedni a Dulcamara S Phcp golyócskát?
4. Lehetséges mellékhatások
5 Hogyan kell a Dulcamara S Phcp golyócskát tárolni?
6. További információk
1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A DULCAMARA S PHCP GOLYÓCSKÁK ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN
ALKALMAZHATÓ?
A Dulcamara S Phcp golyócskák kombinációs homeopátiás gyógyszerkészítmény jóváhagyott terápiás javallatok nélkül. Az
együttesen jelenlévõ monokomponensû szerek egymás hatékonyságát kiegészítik. A készítmény homeopátiás készítmény
lévén a szervezet öngyógyító törekvését serkenti.
2. TUDNIVALÓK A DULCAMARA S PHCP GOLYÓCSKÁK ALKALMAZÁSA ELÕTT
A készítmény alkalmazása elõtt kérje homeopátiás orvos tájékoztatását.
A homeopátiás gyógyszerek alkalmazásának kezdetén a meglévõ panaszok átmenetileg felerõsödhetnek. Ilyen esetben a
gyógyszer alkalmazását átmenetileg fel kell függeszteni és orvoshoz kell fordulni.
Cukorbetegek vegyék figyelembe, hogy 8 golyócska (azaz egyszeri felnõtt adag) kb. 0,35 g szacharózt tartalmaz.
Egyéb gyógyszerek alkalmazása
Gyógyszerkölcsönhatások ez ideig nem ismeretesek.
Feltétlenül tájékoztassa kezelõorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereirõl,
beleértve az orvosi rendelvény nélkül kapható készítményeket is.
A Dulcamara S phcp golyócskák alkalmazása étellel/itallal és más készítményekkel
Ahogyan más homeopátiás szerek esetében is, úgy a Dulcamara S Phcp golyócskák alkalmazásával egyidõben a bevétel
elõtt és után 1/2 óráig aromás anyagok, illóolajat tartalmazó szerek (cukorkák, fogkrémek) használata tilos. Az élvezeti
szerek (tea, kávé) a homeopátiás gyógyszer hatását kedvezõtlenül befolyásolják.
Terhesség és szoptatás
Terhesség és szoptatás alatt történõ alkalmazásáról nem jelentettek kockázatokat. Ebben az idõszakban az alkalmazásról
kérdezze meg a kezelõorvosát.
A készítmény hatásai a gépjármûvezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre
A készítmény szedése a gépjármûvezetést és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességeket nem befolyásolja.
Fontos információk Dulcamara S Phcp golyócskák egyes összetevõirõl
A Dulcamara S Phcp golyócskák hatóanyagai homeopátiás alkalmazáskor az alábbi panaszok enyhítését ill. gyógyítását
segítik:
Atropa belladonna (Belladonna): Magas lázzal járó mandulagyulladás és légzõszervi megbetegedés esetei.
Argentum metallicum: Torok- és gégegyulladás, valamint az idegrendszer zavara és szellemi kimerültség .
Solanum dulcamara (Dulcamara): Hideg, nedves idõ miatt kialakuló gyulladásos folyamatok a légzõrendszerben,
emésztõrendszerben, izületekben és a bõrön.
3. HOGYAN KELL A DULCAMARA S PHCP GOLYÓCSKÁT ALKALMAZNI ?
Mennyit és milyen gyakran kell a Dulcamara S Phcp golyócskákat bevenni?
Ha az orvos másképp nem rendeli, szokásos adagolása:
felnõtteknek naponta 3-szor 8 golyócska,

csecsemõknek 1 éves korig - orvossal vagy természetgyógyásszal egyeztetve - nem több, mint a felnõtt adag egyharmada,
azaz naponta 2-3 golyócska vízben feloldva,
gyermekeknek 6 éves korig nem több, mint a felnõtt adag fele, azaz naponta 3-szor 4 golyócska,
gyermekeknek 6 és 12 éves kor között nem több, mint a felnõtt adag kétharmada, azaz naponta 3-szor 5-6 golyócska.
Akut esetben az adagolást óránként ismételhetjük, naponta maximum 12 alkalommal.
Hogyan és mikor kell a Dulcamara S Phcp golyócskákat bevenni?
Figyelem! Csecsemõknek - a félrenyelés veszélye miatt - kizárólag vízben oldva szabad a golyócskákat alkalmazni.
A gyógyszert étkezés elõtt 1/2 órával kell bevenni. Mivel a homeopátiás golyócskák a száj nyálkahártyáján keresztül
szívódnak fel, ezért tanácsos minél hosszabb ideig a szájban tartani és hagyni, hogy a nyelv alatt oldódjon fel.
Mit kell figyelembe venni idõs emberek esetén?
Idõskorú betegek esetén a gyógyszer megszorítások nélkül alkalmazható.
Mit kell tenni, ha a Dulcamara S Phcp golyócskákat nem az elõírt mennyiségben vette be?
Folytassa az alkalmazást tovább az elõírásnak megfelelõen és figyeljen a rendszeres és pontos adagolásra, bevételre.
Mennyi ideig kell a Dulcamara S Phcp golyócskákat alkalmazni?
A betegség súlyossága, a beteg panaszai határozzák meg az alkalmazás idõtartamát, kérdezze errõl orvosát.
A homeopátiás gyógyszereket nem szabad orvosi elõírás nélkül hosszú idõn (hónapokon) át alkalmazni.
4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK
Ez ideig mellékhatás nem ismeretes.
Hosszabb ideig tartó alkalmazása esetén nem kívánt hatások (ún. gyógyszervizsgálati tünetek) léphetnek fel. Ezekrõl, ill.
minden nem várt tünetrõl tájékoztassa kezelõorvosát vagy gyógyszerészét.
5. HOGYAN KELL A DULCAMARA S PHCP GOLYÓCSKÁT TÁROLNI?
A gyógyszer gyermekek elõl elzárva tartandó!
Eltartása: szobahõmérsékleten 25 °C alatt.
A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati idõn belül szabad felhasználni.
A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérdezze meg
gyógyszerészét, hogy szükségtelenné vált gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések elõsegítik a
környezet védelmét.
6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Mit tartalmaz a Dulcamara S Phcp golyócskák
Összetétel: 10 g golyócskák tartalmaznak:
Hatóanyagok:
Atropa belladonna (Belladonna)
D10
Argentum metallicum
D10
Solanum dulcamara (Dulcamara)
D10
Segédanyag: szacharóz.

0,033 g
0,033 g
0,033 g

Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás
Leírás 6-os méretû, homogén, fehér színû, édes ízû, szagtalan vagy csaknem szagtalan golyócskák.
Csomagolás Kb. 20 g töltettömegû golyócskák fehér, LDPE garanciazáras kupakkal lezárt barna üvegben, dobozban,
betegtájékoztatóval.
A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó
Phönix Laboratorium GmbH, 71149 Bondorf, Benzstrasse 10. Németország
Tel.:00-497457-95606-0
Fax.:00-497457-95606-50
E-mail.:kontakt@phoenix-lab.de
A készítményhez kapcsolódó további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi
képviselõjéhez: annanagy@t.-online.hu
A forgalomba hozatali engedély száma(i)
OGYI-HG-142/01
A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma
2007 április 20.
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