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Nervomix Forte, 60 kapsułek twardych uspokajające
 

cena: 24,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 60 sztuk

Postać kapsułki

Producent ADAMED SP.Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie układ nerwowy

Opis produktu
 

Działanie

uspokajające - ułatwiajace zasypianie - łagodzi stany napięć emocjonalnych

Substancja czynna: złożone

Skład

Valerianae radix - 210,0 mg Lupuli strobulus - 52,5 mg Melissae folium - 52,5 mg Hyperici herba - 35,0 mg
Zawartość:

Kapsułki pakowane są w blistry PVC/PVDC nakryte folią Al w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 60 kapsułek twardych.

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.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież od 12 lat: 2 - 4 kapsułki 3 razy na dobę, zależnie od nasilenia objawów, popić co najmniej 1/2 szklanki płynu, nie
rozgryzać. Nie przyjmować w ciągu doby większej dawki niż łącznie 12 kapsułek.

Jako środek ułatwiający zasypianie dawkę jednorazową (2 - 4 kapsułki) przyjąć pół godziny do godziny przed snem.

Dzieci poniżej 12 lat: Nie zaleca się stosowania.

Czas stosowania:
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Nie zaleca się stosowania dłużej niż przez 3 tygodnie. Jeżeli dolegliwości utrzymują się podczas stosowania leku lub ulegną nasileniu,
należy zasięgnąć porady lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Nervomix Forte:

Ze względu na zawartość ziela dziurawca przyjęcie większej niż zalecana dawki leku może spowodować uczulenie na światło,
szczególnie u osób o jasnej karnacji.

Pominięcie przyjmowania leku Nervomix Forte

Pominięcie dawki leku nie ma wpływu na przebieg prowadzonej terapii.Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

dzieci 3-7 lat po 1 kaps 2 razy dziennie.

Dawkowanie dorośli

dorośli i młodzież 1-3 kapsułki 3 razy dziennie,zależnie od nasilenia objawów i wieku.

Przeciwwskazania

nie zaleca się stosowania u osób nie tolerujących waleriany.

Ostrzeżenia

Podczas stosowania leku należy unikać ekspozycji na promienie ultrafioletowe (opalanie, solarium). Ziele dziurawca zawarte w leku
może powodować nadwrażliwość na światło, szczególnie u osób o jasnej karnacji.

Jeżeli dolegliwości utrzymują się podczas stosowania leku lub ulegną nasileniu, należy zasięgnąć porady lekarza.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci do 12 lat.

Lek Nervomix Forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.Nie zażywać razem z innymi lekami uspokajającymi oraz z teofiliną, cyklosporyną, warfaryną, digoksyną,
doustnymi środkami antykoncepcyjnymi i alkoholem.W przypadku stosowania wymienionych leków lub innych leków wydawanych na
receptę, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Nervomix Forte.

Ciąża i karmienie piersią

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.Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Preparat może powodować upośledzenie sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
urządzeń mechanicznych w ruchu, dlatego nie jest zalecane przyjmowanie preparatu przed planowanym prowadzeniem pojazdu lub
obsługą maszyn.

Uwagi do stosowania

Ze względu na zawartość dziurawca,osoby nadwrażliwe na promieniowanie słoneczne, lub UV powinny unikać bezpośredniej ekspozycji
na słońce w czasie przyjmowania preparatu.
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Działania niepożądane

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

W zalecanych dawkach działania niepożądane występują rzadko. Sporadycznie mogą wystąpić objawy nietolerancji na korzeń kozłka,
zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uczucie zmęczenia, nadwrażliwość na światło u osób o jasnej karnacji - należy wówczas przerwać
stosowanie preparatu.

Jeżeli objawy nie ustąpią należy zasięgnąć porady lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al.
Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

Interakcje z innymi lekami

regularne stosowanie preparatu może spowodować indukcję enzymów mikrosomalnych wątroby,co może prowadzić do osłabienia
działania innych równocześnie stosowanych leków np.przeciwwirusowych,cycklosporyn.

Działania niepożądane, podawanie doustne:

W zalecanych dawkach nie są znane. Przy dłuższym stosowaniu możliwe uczulenie na światło u osób o jasnej karnacji. Preparat może
upośledzać sprawność kierujących pojazdami i obsługujących zlożone maszyny.

Sposób przechowywania: poniżej 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ADAMED

Pozwolenie: MZ 7363
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