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Melatonina tabl. 1mg * 90 tabl.!!!!!!!
 

Cena: 30,39 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 90 tabl. (pojem.)

Postać tabl.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Wskazania:
Zaburzenia snu związane z zaburzeniami rytmu snu i czuwania, np. zaburzenia snu zwiazane ze zmianą stref czasowych, lub w związku
z pracą zmianową, zaburzenia rytmu dobowego snu i czuwania u pacjentów niewidomych.

Właściwości:
Melatonina jest naturalna substancja wytwarzana przez organizm, regulująca proces czuwanie-sen. Dzięki produkcji melatoniny
organizm funkcjonuje w prawidłowym rytmie dobowym. Oznacza to, że o właściwej porze odczuwa zmęczenie i chęć snu, bez trudności
zasypia, nie budzi się w nocy, śpi zdrowo i głęboko.

Sposób użycia:
W zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych: 2 mg do 3 mg melatoniny raz na dobę po zapadnięciu zmroku,
rozpoczynając od pierwszego dnia podróży. Kontynuować leczenie przez 2-3 kolejne dni po zakończeniu podróży. W zaburzeniach rytmu
dobowego snu i czuwania związanych np. z pracą zmianową: 1 mg do 5 mg na dobę, na godzinę przed snem. W zaburzeniach rytmu
dobowego snu i czuwania u osób niewidomych należy przyjmować od 0,5 mg do 5 mg raz na dobę około godziny 21:00-22:00.
Dawkowanie to dotyczy też długotrwałego przyjmowania leku. Działanie leku obserwuje się stopniowo, nierzadko po upływie 2 tygodni
od przyjmowania leku.

Skład:
1 tabletka leku Melatonina LEK-AM zawiera substancję czynną: 1 mg, 3 mg lub 5 mg melatoniny oraz substancje pomocnicze: celulozę
mikrokrystaliczną, magnezu stearynian, krzemionkę koloidalną bezwodną.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
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każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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