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ІНСТРУКЦІЯ
д л я м е д ичног о зас тосув анн я
лікарського засобу
Метеорік Айрон Глобулі велаті
Склад:
діючі речовини: 10 г гранул містять
Ferrum sidereum Dil. D11 aquos. 0,1 г,
Phosphorus Dil. D5 0,1 г, Quarz Dil. D11
aquos 0,1 г;
допоміжні речовини: сахароза.
Лікарська форма.
Гранули гомеопатичні.
Основні фізико-хімічні властивості:
білі гранули.
Фармакотерапевтична група.
Комплексний гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості.
Гомеопатичний лікарський засіб. Може
застосовуватися в антропософській
медицині.
Клінічні характеристики.
Показання.
Гострі респіраторні вірусні інфекції
(ГРВІ), період реконвалесценції
(одужання).
Протипоказання.
Підвищена чутливість до компонентів
препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими
засобами та інші види взаємодій.
Немає даних щодо взаємодії з іншими
лікарськими засобами та інших видів
взаємодій.
Особливості застосування.
У разі підвищення температури тіла
вище 39 °C, а також за наявності
стійких або нечітких скарг необхідно
звернутися до лікаря.
Не слід застосовувати препарат
паціє нтам з так ими рі дк іс ними
спа дковими за хворюваннями,
як н еп ер ен о с имі с ть г а л ак то з и,
лактазна недостатність або синдром
мальабсорбції глюкози-галактози.
Застосування у період вагітності або
годування груддю.
Немає даних щодо спеціальних
досліджень застосування препарату
у період вагітності або годування
груд дю. Дотепер не на д ходило
доказових даних, які б вказували на
потенційні ризики при застосуванні
препарату Метеорік Айрон Глобулі
в е л аті у п е р і о д в аг ітн о с ті аб о
годування груддю.
Препарат Метеорік Айрон Глобулі
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в е л аті у п е р і о д в аг ітн о с ті аб о
годування груддю не застосовують.
Здатність впливати на швидкість
реакції при керуванні автотранспортом
або іншими механізмами.
Не впливає.
Спосіб застосування та дози.
Дітям віком від 3 до 6 років – 3-5 гранул
розсмоктувати під язиком від 1 до 3
разів на добу; дітям віком від 6 до
12 років – 5-7 гранул розсмоктувати
під язиком від 1 до 3 разів на добу;
дорослим та дітям віком від 12 років –
5-10 гранул розсмоктувати під язиком
від 1 до 3 разів на добу.
Максимальна добова доза – 15 гранул.
Термін лікування – 2 тижні.
Застосування препарату для лікування
гострих станів має бути припинено
через 2 тижні. Якщо після 2 днів терапії
покращання не спостерігається, слід
проконсультуватися з лікарем.
Застосування препарату для лікування
хронічних станів вимагає попередньої
консультації з лікарем.
Діти.
Застосовують дітям віком від 3 років.
Передозування.
Немає даних щодо передозування.
Побічні реакції.
Немає даних щодо побічних ефектів.
Термін придатності.
5 років.
Умови зберігання.
Зберігати в оригінальній упаковці при
температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей
місці.
Упаковка.
Гранули гомеопатичні по 20 г у
флаконах № 1.
Категорія відпуску. Без рецепта.
Виробник.
ВАЛА Хайльміттель ГмбХ/
WALA Heilmittel GmbH.
Місцезнаходження виробника та
адреса місця провадження його
діяльності.
Босслервег 2,
73087 Бад Болль,
Німеччина/
Bosslerweg 2,
73087 Bad Boll,
Germany.
Дата останнього перегляду.
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BxH: 297 x 140 mm • Schriftgröße Fließtext: 9 pt / ZAB 9 pt • Gelesener Datamatrix-Code: 2x vorne oben: 220005719, 220005719 • 2x vorne unten: 220005719, 220005719 • 2x hinten oben: 220005719, 220005719 • 2x hinten unten: 220005719, 220005719
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