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Extraspasmina, 30 kapsułek twardych uspokajające
 

cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent Polpharma

Rejestracja lek

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie układ nerwowy

Opis produktu
 

Substancja czynna: złożone

Skład

Jedna kapsułka zawiera : wyciąg suchy z korzenia kozłka (Valerianae radicis extractum siccum) (DER 3-6:1) - 250 mg, wyciąg suchy z
ziela melisy (Melissae herbae extractum siccum)(DER 6-8:1) - 50 mg. Tlenek magnezu (Magnesii oxidum) - 80,0 mg, witamina B^
(Pyridoxini hydrochloridum) - 5,0 mg. Substancje pomocnicze: skrobia żelowana kukurydziana, kwas stearynowy. W skład kapsułki
żelatynowej pustej wchodzą: żelatyna wołowa, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172). Substancje pomocnicze wchodzące
w skład wyciągu z korzenia kozłka: maltodekstryna, krzemu dwutlenek koloidalny

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 2 kapsułki 2-3 razy dziennie. Maksymalnie do 6 kapsułek na dobę.

W trudnościach z zasypianiem: 2 kapsułki 30-60 minut przed snem.

Przeciwwskazania

Nie stosować u kobiet w ciąży. Nie stosować u kobiet karmiących piersią.

Leku nie należy stosować u osób z nadwrażliwością na jego składniki oraz w ciężkiej niewydolności nerek, w hipermagnezemii, bloku
serca oraz myasthemia gravis (autoimmunologiczna choroba nerwowo-mięśniowa charakteryzująca się nadmierną męczliwością
mięśni po wysiłku)

Zawartość:

30 kapsułek twardych
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Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: POLPHARMA

Pozwolenie: MZ 10501

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia

Lek może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

Stosowanie leku u dzieci: ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Nie zaleca się stosowania preparatu łącznie z lewodopą, solami wapnia i żelaza, fosforanami oraz lekami
przeciwzakrzepowymi. Podczas leczenia tetracyklinami i fluorochinolami zachować 3-godzinną przerwę między podaniem preparatu a
lekiem. Preparat może zwiększać siłę działania innych równocześnie stosowanych środków działających depresyjnie na Ośrodkowy
Układ Nerwowy OUN (barbiturany, benzodiazepiny) oraz leków obniżających ciśnienie krwi (m. in. z grupy inhibitorów ACE) i glikozydów
nasercowych. Nie stosować z innymi preparatami zawierającymi magnez i witaminę B6.

Maksymalna dawka dobowa produktu zawiera 480 mg tlenku magnezu i 30 mg witaminy B6.

Działania niepożądane

Nervomag, podobnie jak inne leki, może powodować działania niepożądane. Podczas stosowania mogą wystąpić objawy ze strony
przewodu pokarmowego (np. nudności, bóle brzucha, biegunka) W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych
niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.
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