
 
 

rlotka dla pacjenta 
 
kależó zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku 

• kależó zachować tę ulotkęI abó w razie potrzebó móc ją ponownie 
przeczótaćK 
• kależó zwrócić się do lekarza lub farmaceutóI gdó potrzebna jest rada lub 

dodatkowa informacjaK 
• iek ten został przepisanó ściśle określonej osobie i nie należó go 

przekazówać innómI gdóż może im zaszkodzić nawetI jeśli objawó ich 
chorobó są takie sameK 

 
  

   somitusheel compositum 
czopki 

  
 
eomeopatócznó produkt leczniczó ze wskazaniami leczniczómi  
 
pkładW 
N czopek NIN g zawieraW  
pubstancje czónneW Cephaelis ipecacuanha a4 0IS0R mgI Aethusa cónapium 
a4 0IS0R mgI ptróchnos nuxJvomica aR 0IS0R mgI Apomorphinum 
hódrochloricum a4 0IV07R mgI Colchicum autumnale a4 NIRN2R mgK 
 
pubstancje pomocniczeW tłuszcz obojętnó 
 
 
wawartość leku w opakowaniuW N2 czopków 
 
 
 
 
 



 
modmiot odpowiedzialnóW 
Biologische eeilmittel eeel dmbe  
arKJoeckewegJ ptr 2J4I  
7SRP2 BadenJBadenI kiemcó 
 
 
ppis treści ulotkiW 
N. Co to jest lek somitusheel compositum i w jakim celu się go stosuje 
2. wanim zastosuje się lek somitusheel compositum 
P. gak stosować lek somitusheel compositum 
4. jożliwe działania niepożądane 
5. mrzechowówanie leku somitusheel compositum 
S. fnne konieczne informacje dotóczące leku somitusheel compositum 
 
 
N.Co to jest lek somitusheel compositum i w jakim celu się go stosuje 
somitusheel compositum czopkiI jest lekiem homeopatócznóm stosowanóm 
wspomagająco w nudnościachK 

2.wanim zastosuje się lek somitusheel compositum 
kie stosować w przópadku nadwrażliwości na którókolwiek ze składników 
lekuK  
 
ptosowanie leku somitusheel compositum u dzieciW 
we względu na brak wóstarczająco udokumentowanóch danóch klinicznóchI 
nie zaleca się podawania produktu dzieciom poniżej S roku żócia bez 
konsultacji z lekarzemK 
 
Ciąża i karmienie piersiąW 
kie stosować w czasie ciążó i 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 somitusheel compositum 
iek należó stosować zgodnie z zaleceniem lekarzaW 
 
azieci od S do N2 roku żóciaW 
zwókle po NL2 czopka 2JP razó dziennie lub według wskazań lekarzaK  
 
aorośli i dzieci powóżej N2 latW 
zwókle po N czopku 2JP razó dziennie lub według wskazań lekarzaK 
 
kie przekraczać zaleconej dawkiK 
aawkę należó zmniejszóć po uzóskaniu poprawóK 
 
t przópadku zażócia większej dawki leku somitusheel compositum 
niż zalecana 
t razie przójęcia większej niż zalecana dawki lekuI należó zwrócić się do 
lekarza lub farmaceutóK 
 
 
t przópadku pominięcia dawki leku somitusheel compositum 
kie należó stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej 
dawkiK 

4.jożliwe działania niepożądane 
gak każdó lekI somitusheel compositum czopki może powodować 
działania niepożądaneK t przópadku wóstąpienia jakichkolwiek działań 
niepożądanóch należó zaprzestać przójmowania leku i niezwłocznie 
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutąK 

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



mrzechowówać w temperaturze nie wóższej niż 2R°CI nawet przez krótki 
czasI ponieważ może to spowodować zmiękczenie i rozpuszczenie masó 
czopkaK 
 
 
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 02JU22 tarszawa 
telK  22 R4R 07 NR 
 
iogo firmóW Jeeel 
 
aata zatwierdzenia tekstu ulotkiW 01.2011 
 
hod opakowaniaW 
 


