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Remifemin tabl. 100 tabl.
 

Cena: 74,10 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 tabl.

Postać tabl.

Producent SCHAPER & BRUMMER GMBH & CO. KG

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Remifemin to produkt leczniczy zawierający pluskwicę groniastą oraz łagodzący objawy związane z menopauzą (nadmierne pocenie się,
uderzenia gorąca).

Skład
Substancją czynną jest: wyciąg z kłącza pluskwicy groniastej (Cimicifugae racemosae rhizomae extracum fluidum (0,78 – 1,14:1)
isopropanolicum 40% (V/V)).

1 tabletka zawiera 0,018-0,026 ml powyższego wyciągu.

Substancje pomocnicze: cellaktoza (celuloza sproszkowana i laktoza jednowodna), skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, olejek
miętowy.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Lek do stosowania doustnego.
Tabletki należy stosować w całości.
Działanie terapeutyczne leku pojawia się zwykle po 2 tygodniach regularnego stosowania.
Lek powinien być stosowany kilka miesięcy, aczkolwiek nie dłużej niż 6 miesięcy bez konsultacji z lekarzem.
Dorośli: 2 razy dziennie po 1 tabletce (rano i wieczorem).

Działanie
Remifemin zawiera pluskwicę groniastą, która łagodzi objawy związane z okresem menopauzy jak uderzenia gorąca i pocenie się.

Wskazania
Dolegliwości okresu menopauzy.
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Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Remifemin:
w przypadku gdy pacjenta ma uczulenie na substancję czynna lub którykolwiek ze składników tego leku.

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

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):
zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (niestrawność, biegunka),
skórne reakcje alergiczne (pokrzywka, swędzenie, wysypka),
obrzęk twarzy i obrzęki obwodowe,
przyrost masy ciała.

Częstość nieznana:
hepatotoksyczność (w tym zapalenie wątroby, żółtaczka, nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych) produktów zawierających pluskwicę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku stwierdzonych zaburzeń funkcjonowania wątroby lub gdy pojawią się objawy o tym
świadczące (zmęczenie, utrata apetytu, zżółknięcie skóry i oczu, silny ból w górnej części brzucha, nudności, wymioty, ciemne
zabarwienie moczu). Stosowanie tego leku może wymagać wykonania testów wątrobowych.
Stosowanie Remifemin należy omówić z lekarzem jeśli: wystąpi krwawienie z dróg rodnych lub inne niepokojące objawy, pacjentka
przyjmuje estrogeny, pacjenta była lub jest leczona w związku z nowotworem piersi lub innym hormonozależnym nowotworem.
Lek wskazany jest dla kobiet w okresie menopauzy.
Lek zawiera laktozę - skonsultować się z lekarzem w przypadku nietolerancji niektórych cukrów.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią
Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, nie zaleca się stosowania tego leku w okresie ciąży i karmienia
piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u osób poniżej 18 lat.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

