
 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

  

Persen forte 87,5 mg + 17,5 mg + 17,5 mg, 20 kapsułek
twardych uspojające
 

cena: 19,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 20 kapsułek

Postać kapsułki

Producent Labofarm

Rejestracja lek

Zastosowanie układ nerwowy

Opis produktu
 

Wskazania

Persen forte jest lekiem roślinnym stosowanym tradycyjnie w łagodnych stanach napięcia nerwowego i trudnościach w zasypianiu.

Substancja czynna: złożone

Skład

1 kapsułka twarda zawiera:

87,5 mg suchego wyciągu z korzenia kozłka lekarskiego

17,5 mg suchego wyciągu z liści melisy lekarskiej

17,5 mg suchego wyciągu z liści mięty pieprzowej

Zawartość kapsułki: magnezu tlenek, laktoza jednowodna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;

Otoczka kapsułki: żelatyna, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171).

ZawartośćKapsułki Persen forte pakowane są w blistry z folii Aluminium/PCTFE/PVC w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 20
kapsułek.

Dawkowanie
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 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.

Stosować doustnie.Kapsułki można przyjmować niezależnie od posiłków, popijając je niewielką ilością wody.

Zalecana dawka:Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i młodzież w wieku powyżej 12 latW łagodnych stanach napięcia nerwowego:
1 lub 2 kapsułki dwa lub trzy razy na dobę.Trudności w zasypianiu: 2 kapsułki na jedną lub pół godziny przed położeniem się
spać.Maksymalnie w ciągu doby można przyjąć do 6 kapsułek.Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 14 dniach stosowania leku,
należy skontaktować się z lekarzem.Działanie lecznicze obserwuje się w okresie od 2 do 4 tygodni.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieżyNie zaleca się stosowania leku Persen forte u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Persen forte:

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (wyciągi z korzenia kozłka, liści melisy, liści mięty), mentol lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku.

Uwagi do stosowania

Persen forte zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania Persen forte należy omówić to z lekarzem.

Osoby z kamicą żółciową lub jakąkolwiek chorobą dróg żółciowych powinny stosować preparaty zawierające liście mięty z
zachowaniem ostrożności, a osoby z refluksem żołądkowo-przełykowym powinny unikać ich stosowania, gdyż mogą nasilić zgagę.

Działania niepożądane

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

Przetwory z korzenia kozłka lekarskiego mogą spowodować objawy ze strony przewodu pokarmowego, np. nudności lub bóle skurczowe
w jamie brzusznej.Po zażyciu mięty pieprzowej mogą nasilić się objawy refluksu żołądkowo-przełykowego, zwłaszcza zgaga.Częstość
tych działań niepożądanych na podstawie dostępnych danych nie jest znana.

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.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leku Persen forte i syntetycznych leków uspokajających.

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.

W celu zachowania ostrożności oraz ze względu na brak wystarczających danych na temat stosowania leku przez kobiety okresie ciąży i
karmienia piersią, nie zaleca się stosowania leku Persen forte. Brak danych na temat wpływu na płodność.

Sposób przechowywania25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ALVOGEN
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