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Valerin Max, 10 tabl powl uspokojenie stres
 

cena: 10,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 10 sztuk

Postać tabletki powlekane

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja lek

Zastosowanie układ nerwowy

Opis produktu
 

Substancja czynna: valerianae radix

Skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka, suchego (Valerianae radicis extractum
hydroalcoholicum siccum)

Zawartość Lek Valerin max ma postać tabletek powlekanych o brązowej barwie. Tabletki pakowane są w blistry po 10 tabletek.
Opakowanie zawiera 10 tabletek (jeden blister) pakowane wraz z ulotką dla pacjenta w tekturowe pudełko.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować 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 to

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:1 tabletka do 3 razy na dobę.Nie należy przyjmować więcej niż 4 tabletki na dobę.

Sposób podawania

Lek należy stosować doustnie.Ze względu na stopniowe działanie korzenia kozłka lekarskiego, nie jest on wskazany do interwencyjnego
leczenia ostrych stanów napięcia nerwowego. Aby uzyskać najlepszy efekt zalecane jest kontynuowanie leczenia przez okres od 2 do 4
tygodni.Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2 tygodniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci
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 Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Valerin max

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.W razie przedawkowania leku (powyżej 7
tabletek) mogą wystąpić łagodne objawy takie jak:zmęczenie, skurcze brzucha, zawroty głowy, rozszerzenie źrenic, uczucie ucisku w
klatce piersiowej, drżenie rąk.Objawy te zazwyczaj mijają w ciągu 24 godzin. Jeśli objawy nie ustępują należy skonsultować się z
lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Valerin max

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.W przypadku pominięcia dawki leku i utrzymywania się
dolegliwości, należy przyjąć kolejną dawkę leku o wyznaczonej porze.W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze
stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Valerin Max nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych a
także u dzieci poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia

Dzieci

Nie należy stosować leku Valerin max u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Valerin max a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować.Pacjent powinien powiedzieć lekarzowi, jeśli stosuje następujące leki:

barbiturany (leki nasenne oraz stosowane w leczeniu padaczki);
leki nasenne z grupy benzodiazepin;
inne syntetyczne leki uspokajające.

Nie zaleca się stosować ich jednocześnie z lekiem Valerin max ze względu na podobny mechanizm działania tych leków.

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.Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku
w okresie ciąży i karmienia piersią nie zaleca się stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, dlatego nie zaleca się stosowania leku przez osoby
kierujące pojazdami lub innymi maszynami.

Lek Valerin max zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancje niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z
lekarzem przed przyjęciem leku.

Działania niepożądane

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

Podczas stosowania produktu leczniczego mogą wystąpić:Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop



 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 nudności, skurcze brzucha – częstość nieznana.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe 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
BiobójczychAl. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawatel.: + 48 22 49 21 301faks: + 48 22 49 21 309e-mail: ndl@urpl.gov.plDziałania
niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie
zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Sposób przechowywania 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM

Pozwolenie: MZ 18386
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