
rlotka dla pacjenta 
 
kależó przeczótać uważnie całą ulotkęI ponieważ zawiera ona ważne 
informacje dla pacjenta. 
iek ten jest dostępnó bez receptóI abó można bóło leczóć niektóre 
schorzenia bez pomocó lekarzaK Abó jednak uzóskać dobró wónik 
leczeniaI należó stosować lek ppascupreel ostrożnie i zgodnie z 
informacją w ulotceK 
J kależó zachować tę ulotkęI abó można ją bóło przeczótać ponownie w 

razie potrzebóK  
J kależó zwrócić się do lekarza lub farmaceutóI gdó potrzebna jest rada 

lub dodatkowa informacjaK 
J kależó skontaktować się z lekarzemI jeśli objawó chorobó nie ustąpią 
lub nasilą sięK 
 
  

ppascupreel 
   tabletki 

  
 
eomeopatócznó produkt leczniczó ze wskazaniami 
leczniczómiK  
 
pkładW 
N tabletka zawieraW 
pubstancje czónneW massiflora incarnata a2 NR mgI Chamomilla recutita 
aP NR mgI Amanita muscaria a4 NR mgI Citrullus colocónthis a4 PM mgI 
Ammonium bromatum a4 tritK PM mgI Aconitum napellus aS SM mgI 
Atropinum sulfuricum aS PM mgI seratrum album aS PM mgI 
jagnesium phosphoricum aS tritK PM mgI delsemium sempervirens aS 
PM mgI Cuprum sulfuricum aS NR mgK 
wawiera laktozęK 
 
pubstancje pomocniczeW stearónian magnezuK  
 



wawartość leku w opakowaniuW RM lub 2RM tabletekK 
 

modmiot odpowiedzialnóW 
Biologische eeilmittel eeel 
dmbe arKJoeckewegJptrK 2J4 
TSRP2 BadenJBadenI kiemcó 
 
 
ppis treści ulotkiW 
N. Co to jest lek ppascupreel i w jakim celu się go stosuje 
2. wanim zastosuje się lek ppascupreel 
P. gak stosować lek ppascupreel 
4. jożliwe działania niepożądane 
5. mrzechowówanie leku ppascupreel 
S. fnne konieczne informacje dotóczące leku ppascupreel 
 
N. Co to jest lek ppascupreel i w jakim celu się go stosuje 
ppascupreel tabletki jest lekiem homeopatócznóm stosowanóm 
wspomagająco w łagodnóch dolegliwościach skurczowóch w obrębie 
jamó brzusznejK 

2.wanim zastosuje się lek ppascupreel 
kie stosować w przópadku stwierdzonej nadwrażliwości na rumianek lub 
inne roślinó z rodzinó złożonóch (Compositae/Asteraceae). 
we względu na możliwość zakrztuszenia tabletką nie stosować u dzieci do 
S roku żóciaK 
 
iek zawiera laktozęK macjenciI u któróch stwierdzono nietolerancję 
niektóróch cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed 
zastosowaniem tego lekuK 
 
ptosowanie leku ppascupreel u dzieciW 
we względu na brak danóch nie zaleca się stosowania u dzieci do N2 roku 
żóciaK mrzed zastosowaniem tego leku należó poradzić się lekarzaK 



 
Ciąża i karmienie piersiąW 
we względu na brak danóch nie zaleca się stosowania u kobiet w czasie 
ciążó oraz karmienia piersiąK 
 
ptosowanie innóch lekówW 
kależó poinformować lekarza o wszóstkich przójmowanóch ostatnio 
lekachI nawet tóchI które wódawane bółó bez receptóK fnterakcje z innómi 
lekami nie są znaneK 

P.gak stosować lek ppascupreel 
geżeli lekarz nie zaleci inaczej należó stosować następującó schemat 
dawkowaniaW 
aorośli i dzieci powóżej N2 latW 
zwókle po N tabletce NJP razó dziennieK Tabletkę należó powoli rozpuścić 
w ustachK kie należó stosować dawki wóższej niż S tabletek na dobęK 
 
kie zaleca się stosowania przez okres dłuższó niż 2 tógodnieK  
t przópadku wątpliwości należó skontaktować się z lekarzemK 
 
t przópadku zażócia większej dawki leku ppascupreel niż zalecana 
t razie przójęcia większej niż zalecana dawki lekuI należó zwrócić się 
do lekarza lub farmaceutóK 
 
t przópadku pominięcia dawki leku ppascupreel 
kie należó stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej 
dawkiK 

4.jożliwe działania niepożądane 
gak każdó lekI ppascupreel tabletki może powodować działania 
niepożądaneK 
t rzadkich przópadkach mogą się pojawić reakcje alergiczneI npK w 
postaci reakcji skórnejK 
t przópadku wóstąpienia innóch objawów niepożądanóch należó 
natóchmiast powiadomić lekarzaK 



5.mrzechowówanie leku ppascupreel 
iek przechowówać w miejscu niedostępnóm i niewidocznóm dla dzieciK 
kie należó stosować leku po upłówie terminu ważności zamieszczonego 
na opakowaniuK 

S.fnne informacje 
t celu uzóskania bardziej szczegółowóch informacji należó zwrócić się 
do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w molsceW 
 
eeel molska ppK z oKoK 
ulK moleczki 2NI M2JU22 tarszawa 
telK 22 R4R MT NR 
 
 
iogo firmóW Jeeel 
 
aata zatwierdzenia tekstu ulotkiW 07.2010 
 
 
hod opakowaniaW 


