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Mastodynon, 60 tabletek. menopauza lek
 

cena: 42,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 60 tabletek

Postać Tabletki

Producent BIONORICA

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie Menopauza

Opis produktu
 

Substancja czynna: złożone

Skład

1 tabletka zawiera:

Vitex agnus- castus TM 162,0 mgCaulophyllum thalictroides D4 81,0 mgCyclamen purpurascens D4 81,0 mgStrychnos ignatii D6 81,0
mgIris versicolor D2 162,0 mgLilium lancifolium D3 81,0 mg

Dawkowanie

Dorosłe kobiety - doustnie, 1 tabletka dwa razy na dobę.

Preparat można popić (np. szklanką wody).Preparat Mastodynon należy przyjmować przez co najmniej 2-3 miesiące - także w trakcie
menstruacji. Poprawa następuje zazwyczaj po 6 tygodniach. Jeśli po zakończeniu przyjmowania preparatu dolegliwości powrócą, należy
skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia

Jeśli objawy mają niejasny, nawrotowy lub przewlekły charakter, pacjentka powinna skonsultować się z lekarzem, gdyż mogą one
wynikać ze schorzenia wymagającego dokładniejszej diagnostyki.

Pacjentki chorujące obecnie lub w przeszłości z powodu estrogenozależnego raka przed podjęciem terapii tabletkami Mastodynon
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 powinny skonsultować się z lekarzem. Pacjentki leczone za pomocą agonistów lub antagonistów dopaminy oraz estrogenów i
antyestrogenów, przed podjęciem terapii tabletkami Mastodynon powinny skonsultować się z lekarzem.Z powodu braku odpowiednich
danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u dzieci, nie należy go stosować u pacjentek w wieku poniżej 18 lat.Mastodynon,
tabletki nie powinien być stosowany u pacjentek, które nie rozpoczęły jeszcze regularnego miesiączkowania w okresie pokwitania.Jeśli
objawy pogorszą się w czasie stosowania leku Mastodynon, tabletki należy zgłosić się do lekarza lub farmaceuty.Owoce Vitex agnus-
castus oddziałują na układ przysadkowo-podwzgórzowy i dlatego pacjentki, u których stwierdzono zaburzenia przysadki mózgowej
powinny skonsultować się z lekarzem przed podjęciem leczenia.Owoce Vitex agnus-castus stosowane w przypadku guzów
wydzielających prolaktynę w przysadce mózgowej, mogą maskować objawy guza.Produkt leczniczy zawiera laktozę.Pacjentki z rzadko
występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, zaburzeniami związanymi z zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy, lub
niedoborem laktazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Działania niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy (niezbyt często) oraz przejściowe pobudzenie psychoruchowe, stany dezorientacji i omamy
(bardzo rzadko);

Zaburzenia żołądka i jelit: dolegliwości żołądkowo - jelitowe, nudności (niezbyt często); Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: swędząca
wysypka, trądzik (niezbyt często); Badania diagnostyczne: zwiększenie masy ciała (niezbyt często).

Zawartość60 tabletek

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: BIONORICA

Pozwolenie: IL-6099/LN-H
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