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Prostamol Uno 320 mg prostata 60 tabletek
 

cena: 74,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 60 tabletek

Postać Tabletki

Producent BERLIN CHEMIE

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie Prostata

Opis produktu
 

Wskazania do stosowania:

Początkowe stadium łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (zaburzenia oddawania moczu, objawy podrażnienia dolnych dróg
moczowych, zaleganie moczu w pęcherzu moczowym).

Substancja czynna: sitosterol

Skład

Każda kapsułka miękka zawiera 320 mg wyciągu z owoców boczni piłkowanej (Serenoa repens (Bartram) Small (Sabal serrulata
(Michaux) Nichols (Saw palmetto fruit) (9-11:1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: alkohol etylowy 96%(V/V).

Sukcynylowana żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czarny (E172),
karmin (E 120).

Dawkowanie

1 kaps. dziennie. Preparat przyjmować o tej samej porze po posiłku popijając niewielką ilością płynu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku PROSTAMOL UNO:

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na wyciąg z owoców boczni piłkowanej lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
PROSTAMOL UNO.

Ostrzeżenia
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Przed rozpoczęciem stosowania leku Prostamol Uno należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

PROSTAMOL UNO łagodzi dolegliwości związane z rozrostem gruczołu krokowego nie prowadząc do jego zmniejszenia, a tym samym
nie eliminuje choroby. Pacjenci powinni regularnie konsultować się z lekarzem. Konsultacja lekarska jest konieczna zwłaszcza w
przypadku stwierdzenia obecności krwi w moczu, ciągłego wyciekania moczu z powodu przepełnienia pęcherza moczowego
(nietrzymanie moczu) lub w przypadku wystąpienia bolesnego parcia na mocz z nagłą niezdolnością oddawania moczu (ostre
zatrzymanie moczu).

Lek PROSTAMOL UNO a inne leki

Nie są znane interakcje z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o
lekach, które pacjent planuje stosować.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

PROSTAMOL UNO nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane

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

Rzadko mogą wystąpić zaburzenia żołądkowe.Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.Zgłaszanie działań
niepożądanychDziałania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychAl. Jerozolimskie
181C02-222 WarszawaTel.: + 48 22 49 21 301Faks: + 48 22 49 21 309e-mail: ndl@urpl.gov.plDzięki zgłaszaniu działań niepożądanych
można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Zawartość 60 kapsułek

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: BERLIN-CHEMIE

Pozwolenie: MZ R/6939
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