
 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

  

Melis-Tonic, 100 ml uspokajający od 12 roku życia
 

cena: 9,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 125 gram

Postać syrop

Producent HASCO

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Witaminy

Opis produktu
 

Substancja czynna: złożone

Skład

100 ml produktu zawiera:

- 82 g Extractum fluidum (1:5) ex: Melissae folium (liść melisy) - 6,56 g,

Crataegi inflorescentia (kwiatostan głogu) - 5,74 g, Chamomillae anthodium (koszyczek rumianku) - 1,64 g, Archangelicae radix (korzeń
arcydzięgla) - 1,64 g, Carvi fructus (owoc kminku) - 0,82 g

- 20,5 g miodu.

Produkt zawiera 30 - 35 % (v/v) etanolu.

Działanie

uspokajajżące na ośrodkowy i wegetatywny układ nerwowy - rozkurczowe na na naczynia wieńcowe - wzmacniające mięsień
sercowy - spazmolitytczne - obniżające ciśnienie krwi

Dawkowanie

Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania:

Osoby w wieku podeszłym, dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: doustnie 3 x dziennie po łyżeczce (ok. 5 ml) preparatu w % szklanki
wody.
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Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na rumianek lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych - Compositae) lub inne składniki
produktu.

Zawartość:

Lek MELIS-TONIC to płyn doustny, miodowobrunatnej barwy o ziołowo-miodowym zapachu. Opakowanie: Butelka zawiera 100 ml płynu.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: HERBAPOL KRAKÓW

Pozwolenie: MZIOS 0474

Ważne przed zastosowaniemzwiń

Ostrzeżenia

Produkt zawiera 30-35 % (v/v) etanolu (alkoholu). Dawka jednorazowa leku (5 ml) zawiera około 1,4 g etanolu, co odpowiada 35 ml piwa
lub 15 ml wina.

Jest to dawka szkodliwa dla osób z chorobą alkoholową. Zawartość alkoholu należy uwzględnić w przypadku kobiet w ciąży lub
karmiących piersią i grup wysokiego ryzyka takich jak pacjenci z chorobami wątroby lub padaczką. Nie stosować u dzieci do 12 roku
życia.

Ze względu na zawartość korzenia arcydzięgla w okresie stosowania leku należy unikać opalania się na słońcu i intensywnego
naświetlania promieniami UV z uwagi na możliwość przekształcenia przez promieniowanie UV furokumaryn w formy karcinogenne.

Ciąża i laktacja

Nie stosować u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia.

Prowadzenie pojazdów

Preparat zawiera około 1,4 g etanolu w dawce jednorazowej (5 ml) co odpowiada 35 ml piwa lub 15 ml wina. Preparat może wpływać na
zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przedawkowanie

Możliwe wystąpienie reakcji uczuleniowych na światło.

Interakcje z innymi lekami

Dotychczas nie stwierdzono.

Działania niepożądane

Dotychczas nie stwierdzono.

W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić reakcja nadwrażliwości na rumianek (np. alergia kontaktowa). U osób uczulonych na
rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych - Compositae) np. bylica, piołun może dojść do reakcji krzyżowej. Przy
użyciu wewnętrznym bardzo rzadko notowano przypadki ciężkiej reakcji alergicznej (szok anafilaktyczny, astma, obrzęk twarzy,
pokrzywka).
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