BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Aurum III/012 B cseppek
Mielõtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.
! E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múló panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül.
Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen e gyógyszer körültekintõ, szakszerû
alkalmazása.
! Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplõ információkra a késõbbiekben is szüksége lehet.
! További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.
! Sürgõsen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek vagy éppen súlyosbodnak.
Homeopátiás gyógyszerkészítmény.
Növényi-, állati- és ásványi eredetû anyagok felhasználásával készült alkoholos cseppek.
Belsõleg.
Milyen hatóanyagot és segédanyagot tartalmaz a PHÖNIX Aurum III/012B?
Összetétel: 100 ml oldat tartalmaz:
10 ml 437,5 mg Bolus alba-bóI Acidum sulfuricum D2-vel készült vizes desztillátum, 8 ml Antimonium crudum
D8, 8 ml Arnica e floribus D2, 14 ml Aurum chloratum D5, 8 ml 200 mg CoralIium rubrum-ból és 100 mg
Kalium nitricum-ból készült etanoltartalmú desztillátum, 14 ml Crataegus e floribus Ø = D1, 10 ml Cuprum
sulfuricum D4, 13 ml Digitalis D4, 10 ml Helleborus viridis ex herbis D4, 5 ml Mercurius sublimatus corrosivus
D6
Segédanyagok: tisztított víz, etanol
Etanoltartalom: 27 v/v %
Milyen betegség esetén ajánlott az alkalmazása?
A szervezet öngyógyító törekvésének serkentése a szívmûködés és vérkeringés zavarai esetén (pl. a
vérnyomás csekély mértékû megváltozása vagy szívelégtelenség esetén a keringési funkció támogatása).
Hogyan fejti ki hatását a PHÖNIX Aurum cseppek?
A homeopátiás gyógyszerek a szervezet öngyógyító törekvésének serkentésére hatnak. A PHÖNIX Aurum
cseppek kombinációs homeopátiás készítmény, amelyben a monokomponensû szerek együttes jelenléte
szélesebb indikációs területet tesz lehetõvé az egyedi komponensek monoterápiás alkalmazásához képest.
Ily módon a terápia egyszerûbbé és megbízhatóbbá válik.
Mikor nem lehet a készítményt alkalmazni?
A gyógyszer 27 v/v % etanolt tartalmaz, ezért nem alkalmazható alkoholelvonó kezeléssel (Antaethyl, azaz
diszulfiram) egyidejûleg.
Szedhet-e más gyógyszert a PHÖNIX Aurum cseppekkel?
Gyógyszerkölcsönhatások ez ideig nem ismeretesek, azonban etanoltartalma miatt más gyógyszerek
hatását befolyásolhatja.
Milyen más szerek befolyásolhatják a PHÖNIX Aurum cseppek hatását?
A homeopátiás gyógyszer alkalmazásával egyidõben (+ ½ óra) tilos illóolajat is tartalmazó (mentolos,
eukaliptuszos) cukorkát szopogatni és nem szabad intenzív illatú fogkrémet használni. A kezelés ideje alatt
aromás anyagokat tartalmazó kenõcsöt (pl. kámforos) sem szabad alkalmazni, mivel ezek jelentõs
mértékben képesek befolyásolni a homeopátiás gyógyszer hatását.

Adható-e a PHÖNIX Aurum cseppek gyermekeknek?
Etanoltartalma miatt 12 éves kor alatti gyermekek kezelésére vonatkozóan, konzultáljon homeopátiás
gyermekorvossal.
Terhesség és szoptatás alatt alkalmazható-e?
Nem állnak rendelkezésre adatok a PHÖNIX Aurum cseppek terhesség és szoptatás alatti kockázatairól,
ennek ellenére terhesség és szoptatás ideje alatt csak orvosi javallatra alkalmazható.
Hogyan és milyen adagban kell a készítményt alkalmazni?
Az adagolást a beteg állapota szerint egyénileg kell beállítani.
Ha az orvos másképpen nem rendeli, szokásos adagja naponta 4-szer 20 csepp.
Az alkalmazás módja
A cseppeket étkezés elõtt ½ órával, kevés vízbe cseppentve kell bevenni.
Mire kell figyelni a készítmény szedésekor?
A már szedett gyógyszereit csak orvosával való konzultálás után változtathatja meg, ill. csökkentheti azok
adagját. Életfontosságú gyógyszerek, mint pl. vese- vagy szívgyógyszerek szedését abbahagyni nem
szabad, ezek adagolását csak az orvos változtathatja meg. Etanoltartalma egészségkárosító kockázatot
jelenthet májbetegség, alkoholizmus, epilepszia, agysérülés és más központi idegrendszeri betegségek,
valamint terhesség és gyermekek esetén.
Az alkalmazás kezdetén jellemzõ módon sor kerülhet a panaszok átmeneti erõsödésére. Hosszabb ideig
tartó alkalmazása esetén nem kívánt hatások (ún. gyógyszervizsgálati tünetek) léphetnek fel. A tünetekrõl
tájékoztassa kezelõorvosát.
A gyógyszer fémmel (pl. fémkiskanállal) nem érintkezhet.
A PHÖNIX Aurum cseppek növényi-, állati- és ásványi eredetû természetes anyagokat tartalmaznak, így az
egyes üvegek tartalmának íze és illata különbözhet és az oldat esetleg enyhén opálosodhat. Mindez nem
befolyásolja a készítmény minõségét és hatékonyságát.
Használat elõtt felrázandó!
Milyen nemkívánt mellékhatást válthat ki a PHÖNIX Aurum cseppek?
Hosszabb ideig tartó indokolatlan szedése esetén nemkívánt hatások (ún. gyógyszervizsgálati tünetek)
léphetnek fel. Ezekrõl a panaszokról, ill. minden nemvárt tünetrõl tájékoztassa orvosát vagy gyógyszerészét.
A készítmény hatása a gépjármûvezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre
A készítmény szedése a gépjármûvezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességeket nem
befolyásolja.
Mennyi ideig szedhetõk a PHÖNIX Aurum cseppek?
A javasolt adagolásban a panaszok megszûnéséig szedhetõ.
Mik a túladagolás jelei?
A PHÖNIX Aurum cseppekkel kapcsolatban ezidáig túladagolást nem jelentettek.
Hogyan kell tárolni a PHÖNIXo Aurum cseppeket?
Szobahõmérsékleten (15-25 C) fénytõl, közvetlen napsugárzástól és erõs elektromágneses hatásoktól
védve. Tárolása során ügyelni kell arra, hogy fémtárgyakkal ne kerüljön kölcsönhatásba. A folyadék
esetleges homályossá válása nem befolyásolja a készítmény hatásosságát.
A gyógyszer gyermekektõl elzárva tartandó.
Lejárati idõ: 3 év
Felbontás után a feltüntetett lejárati ideig használható.
Gyártó és forgalombahozatali engedély jogosultja:
Phönix Laboratórium GmbH, 71149 Bondorf, Benzstrasse 10, Németország
Forgalombahozatali engedély száma
OGYI-HG-025/01
(50 ml)
OGYI-HG-025/02
(100 ml)
Betegtájékoztató OGYI-eng. száma: 23646/75/2002
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