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Neocardina krople 40 g
 

cena: 7,44 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała serce, układ krwionośny

Działanie wspomagające

Opakowanie 40 g

Postać krople

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania osłabienie, zmęczenie

Opis produktu
 

Neocardina stosowana jest w stanach łatwego męczenia się, wspomagająco w początkowym okresie upośledzonej wydolności serca
(niewymagającym stosowania innych leków, bez objawów zastoju krążenia) i osłabieniu mięśnia sercowego u osób w wieku starszym.

Lek Neocardina jest kompozycją nalewek z ziela konwalii, kwiatostanu głogu i korzenia kozłka.
Jest to tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego
stosowania.

Skład:
Substancje czynne:
Convallariae tinctura titrata (1:4,0-4,5)
ekstrahent: etanol 70% (v/v) 30,0 g
Crataegi folii cum flore tinctura (1:4,0-4,5)
ekstrahent: etanol 70% (v/v) 20,0 g
Valerianae tinctura (1:4,0-4,5)
ekstrahent: etanol 70% (v/v) 20,0 g

1 ml (= 0,918 g) kropli zawiera 0,28 g nalewki konwaliowej mianowanej (1:4,0-4,5), 0,18 g nalewki z kwiatostanu głogu (1:4,0-4,5), 0,18 g
nalewki kozłkowej (1:4,0-4,5). Ekstrahenty: etanol 70% V/V.

Substancje pomocnicze:
Nalewka z owocu róży, nalewka z owocni pomarańczy gorzkiej, etanol 96% V/V, woda oczyszczona.

Opakowanie: butelka ze szkła barwnego zawierająca 40 g produktu, zamknięta zakrętką z kroplomierzem.
Lek zawiera około 64 % V/V etanolu.

Stosowanie:
Lek stosować doustnie, przyjmować po posiłku z niewielką ilością płynu.
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Dorośli: 1 – 2 ml ( 20-40 kropli) 2 do 3 razy na dobę.
Młodzież powyżej 12 lat: 0,5 – 1 ml (10-20 kropli) 2 do 3 razy na dobę.

Stosowanie leku Neocardina u dzieci
Nie należy podawać dzieciom w wieku do 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neocardina
Dotychczas nie odnotowano przypadków przedawkowania leku Neocardina. W przypadku przyjęcia większej dawki niż zalecana, należy
niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zażycia leku Neocardina
Należy przyjąć kolejną dawkę leku Neocardina. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy nie stosować leku Neocardina:
Nie należy stosować leku Neocardina, jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników
tego leku oraz jeśli u pacjenta występuje stan niedoboru potasu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Przed rozpoczęciem stosowania leku Neocardina należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Każda dawka leku (1 ml) zawiera 0,518 g etanolu, co jest równoważne 12,8 ml piwa, 5,3 ml wina. Nie zaleca się stosowania leku u
pacjentów z chorobami wątroby, epilepsją oraz cierpiących na alkoholizm.
W przypadku wystąpienia obrzęków spowodowanych przez niewydolność serca należy skonsultować się z lekarzem.

Możliwe działania niepożądane:
Przy stosowaniu zalecanej dawki nie stwierdzono dotychczas występowania działań niepożądanych. W przypadku wystąpienia objawów
niepożądanych, należy powiadomić o nich lekarza lub farmaceutę.
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