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Tabletki tonizujące x20 tabletek
 

Cena: 4,71 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Labofarm

Postać tabletki

Substancja
czynna

głóg, nostrzyk, serdecznik

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Co to są Tabletki tonizujące Labofarm® i w jakim celu się je stosuje?

Stosuje się tradycyjnie jako środek pomocniczy w początkowym okresie upośledzonej wydolności serca (nie wymagającej stosowania
innych leków, bez objawów zastoju w krążeniu) i osłabieniu mięśnia sercowego u osób w wieku starszym. Produkt jest przeznaczony do
tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i
doświadczeniu.

Zanim zastosuje się Tabletki tonizujące Labofarm®:

Nie należy stosować leku jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować z lekami obniżającymi
krzepliwość krwi. Możliwość przyjmowania z innymi lekami stosowanymi w chorobach układu krążenia oraz w przypadku tachykardii
należy skonsultować z lekarzem.

Stosowanie u dzieci:

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Ciąża i karmienie piersią:

Z uwagi na brak danych nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem leku w okresie
ciąży lub karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.
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Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Dotychczas nie stwierdzono wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Preparat może powodować interakcje z lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi.

Jak stosować Tabletki tonizujące Labofarm®?

Dorośli: 2 tabletki 3 razy dziennie przed jedzeniem, popijając odpowiednią ilością płynu. Nie przekraczać dawki dobowej 6 tabletek, co
odpowiada ilości do 3 mg kumaryn na dobę. Nie stosować przez dłuższy okres czasu bez konsultacji z lekarzem. W przypadku zażycia
większej dawki niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Objawami przedawkowania
mogą być nudności, wymioty, bóle głowy.
W przypadku pominięcia dawki leku: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Możliwe działania niepożądane:

Możliwe jest wystąpienie dolegliwości żołądkowo-jelitowych i reakcji alergicznych. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych
należy poinformować o nich lekarza.

Przechowywanie Tabletek tonizujących Labofarm®:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze do 25°C. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci. Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Skład tabletki:

Crataegi folium cum flore - 150 mg
Crataegi fructus - 30 mg
Leonuri cardiacae herba - 100 mg
Meliloti herba - 40 mg
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