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Krople walerianowe płyn doustny 35 g
 

Cena: 4,04 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 35 g

Postać płyn doustny

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Skład
1 ml (0,9 g) zawiera:
1 ml nalewki z korzenia kozłka (Valerianae tinctura) (DER 1:4,5-5).
Ekstrahent: etanol 70% (v/v).
Lek zawiera 63-69% v/v etanolu.

Działanie
Jako łagodny środek uspokajający.

Wskazania
Tradycyjny produkt leczniczy stosowany w łagodnych stanach napiecia nerwowego i jako środek ułatwiający zasypianie.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i młodzież do 12 lat:
w stanach napięcia nerwowego - 2 do 3 ml płynu 3 razy na dobę
w trudnościach z zasypianiem - pojedyńczą dawkę 2-3 ml płynu podać na 1 do 1/2 godziny przed zasnięciem, w razie konieczności
zaleca sie
wcześniejsze zastosowanie dawki dodatkowej.

Nie należy przekraczać 4 dawek leku na dobę (4 razy 2-3 ml).
Zaleca się przyjmowanie odmierzonej dawki leku wraz z niewielką ilością płynu (np. w 1/4 szklance wody).
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Przeciwwskazania
Kiedy nie należy stosować leku Krople walerianowe:
w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Informacje dodatkowe
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko mogą wystąpić dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (nudności, bóle brzucha).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ze wzgledu na zawartość alkoholu nie zaleca sie stosowania u pacjentów z chorobami wątroby i padaczką.
Szkodliwe dla osób z choroba alkoholową.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem
tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży oraz u karmiących piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Ze względu na zawartość alkoholu lek może upośledzać obsługę urządzeń mechanicznych i zdolność prowadzenia pojazdów.
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