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Tabletki tonizujące 20 tabletek
 

cena: 6,59 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała serce, układ krwionośny

Działanie wspomagające

Opakowanie 20 sztuk

Postać tableki

Producent LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE
LABOFARM SP. Z O.O. SP.KOMANDYT.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Produkt złożony

Opis produktu
 

Wskazania do stosowania:
Tradycyjnie jako lek wspomagający pracę serca i układu krążenia (w przypadku braku obrzęków, zwłaszcza w obrębie kończyn dolnych,
oraz kiedy stosowanie innych leków nie jest konieczne).
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego
stosowania.

Skład leku:
Crataegi folium cum flore - 150 mg Crataegi fructus - 30 mg
Leonuri cardiacae herba - 100 mg Meliloti herba - 40 mg
Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna bezwodna.
Jedna tabletka zawiera 0,02-0,5 mg kumaryn i nie mniej niż 1,25 mg flawonoidów w przeliczeniu na hiperozyd.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Nie stosować z lekami obniżającymi krzepliwość krwi oraz u pacjentów z chorobami
wątroby.

Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania:
Droga podania: doustna.
Dawkowanie: Dorośli: 2 tabletki od 2 do 3 razy dziennie, przed jedzeniem.
Nie przekraczać dawki dobowej 6 tabletek, co odpowiada ilości do 3 mg kumaryn na dobę. Nie stosować przez dłuższy okres czasu.

Przedawkowanie:
Mogą wystąpić nudności, wymioty, bóle głowy. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku:
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Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W celu uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży. Możliwość przyjmowania z innymi lekami stosowanymi w chorobach
układu krążenia oraz w przypadku tachykardii (częstoskurczu) należy skonsultować z lekarzem. W przypadku pojawienia się bólu w
okolicy serca promieniującego w kierunku ramion, bólu w górnej części jamy brzusznej lub w okolicy szyi, obrzęków (zwłaszcza w
obrębie kończyn dolnych), duszności, zapalenia skóry, zapalenia zakrzepowego żył, podskórnych stwardnień, wrzodów skórnych, ostrego
bólu związanego z dolegliwościami skórnymi, niewydolności serca lub nerek należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Jeśli nie nastąpiła poprawa lub objawy nasilą się w trakcie stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.
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