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Cardiol C, krople doustne, roztwór, 40 g serce
 

cena: 6,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 40 gram

Postać krople

Producent INNE

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Serce

Opis produktu
 

Substancja czynna: złożone

Skład

tinctura convallairae 27 g - tinctura valerianae 20 g - tinctura crataegi 20 g - extractum colae fl. 14 - coffeinum 72 mg -
ethanolum 70% ad 100 g

Działanie

zwiększa siłę mięśnia sercowego - poprawia krążenie żylne - przeciwdziała zastojom żylnym - działa moczopędnie

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek stosować doustnie, po posiłku. Dorośli: 20-40 kropli rozcieńczyć w
kieliszku wody, stosować od 2 do 3 razy na dobę. Dopuszczalne jest zwiększenie dawki do 60 kropli jednorazowo.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

doustnie - 10 - 15 kropli jednorazowo

Dawkowanie dorośli
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 doustnie - 20 - 40 kropli 2 - 3 razy dziennie

Przeciwwskazania

zawał mięśnia sercowego - terapia glikozydami naparstnicy - niedobory potasu - dzieci poniżej 3 lat - daleko posunięte
zwyrodnienia mięśnia sercowego

Uwagi do stosowania

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Zawartość:

Lek Cardiol C ma postać płynu o barwie brunatnej lub oliwkowobrunatnej o swoistym zapachu. Opakowanie: butelka ze szkła barwnego
zawierająca 40 g leku, zamknięta polietylenową zakrętką z kroplomierzem.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: HERBAPOL WROCŁAW

Pozwolenie: MZ R/0052

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

Lek zawiera do 69% V/V etanolu. Każda dawka 40 kropli (2 ml) zawiera 1,25 g etanolu, co jest równoważne 32 ml piwa, 13 ml wina na
dawkę. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego
ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. W przypadku wystąpienia obrzęków spowodowanych przez niewydolność
serca należy zastosować silniejsze środki nasercowe po konsultacji z lekarzem.

Ciąża i laktacja

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia, ponieważ nie
wykonano kontrolowanych badań klinicznych u tej grupy pacjentów. Wpływ na płodność nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów

Produkt zawiera do 69% V/V etanolu (alkoholu etylowego) oraz nalewkę z korzenia kozłka. Każda dawka 40 kropli (2 ml) zawiera 1,25 g
etanolu, co jest równoważne 32 ml piwa, 13 ml wina na dawkę, dlatego może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn, a także osłabiać sprawność psychoruchową (pływanie, praca na dużej wysokości) oraz nasilać skłonność do zasypiania. Nie
zaleca się przyjmowania preparatu przez kierowców przed podróżą w okresie około godziny po zażyciu.

Przedawkowanie

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Interakcje z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.

Działania niepożądane

nudności - wymioty - zaburzenia pracy serca
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