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Krople nasercowe, 30 g Amara
 

Cena: 9,09 zł

Opis słownikowy

Postać krople

Producent Amara

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Głóg, Kozłek

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Krople nasercowe, 30 g Amara

Krople nasercowe to produkt leczniczy o działaniu uspokajającym a także zwiększającym siłę skurczu mięśnia sercowego.

Skład Krople nasercowe, 30 g Amara

Substancjami czynnymi leku są: nalewka z ziela konwalii mianowana (Convallariae tinctura titrata), nalewka z kwiatostanu głogu
(Crataegi tinctura) i nalewka kozłkowa (Valerianae tinctura).

100 g kropli zawiera: 50,0 g nalewki z ziela konwalii mianowana (ekstrahent etanol 70% (V/V)), 25,0 g nalewki z kwiatostanu głogu
(ekstrahent etanol 60% (V/V)), 25,0 g nalewki z korzenia kozłka (ekstrahent etanol 70% (V/V)).

1 g preparatu zawiera nie mniej niż 0,35 mg flawonoidów w przeliczeniu na hiperozyd.

Produkt zawiera 61 - 67 % (V/V) etanolu.

Działanie Krople nasercowe, 30 g Amara

Działanie leku Krople nasercowe polega na zwiększeniu siły skurczu mięśnia sercowego.
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Wskazania Krople nasercowe, 30 g Amara

Wskazaniem do stosowania produktu leczniczego Krople nasercowe są:

zaburzenia czynności serca na tle nerwicowym.

Dawkowanie Krople nasercowe, 30 g Amara

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.

Lek podaje się doustnie.

Zalecane dawkowanie:
Dorośli: 2-3 razy dziennie 1 ml (30 kropli).
Maksymalna dawka jednorazowa wynosi 1 ml. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 dawki pojedyncze leku (90 kropli).

Przeciwwskazania Krople nasercowe, 30 g Amara

Kiedy nie przyjmować leku Krople nasercowe:

w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu;
u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat;
w przypadku osób cierpiących na chorobę alkoholową, padaczkę lub schorzenia wątroby.

Informacje dodatkowe Krople nasercowe, 30 g Amara

Produkt leczniczy zawiera 61 - 67 % (V/V) etanolu, co stanowi 529 mg etanolu w dawce (dawka jednorazowa to 1 ml płynu - około 30
kropli), co jest równoważne z 13,4 ml piwa i 5,6 ml wina na dawkę.

Przechowywanie:

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Krople nasercowe mogą wchodzić w interakcje z:

syntetycznymi lekami uspokajającymi (nie zaleca się ich łączenia z lekami zawierającymi korzeń kozłka.

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.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Krople nasercowe w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
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Nie podawać dzieciom i młodzieży poniżej 18 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Ze względu na zawartość etanolu i nalewki z korzenia kozłka lek Krople nasercowe, zwłaszcza przyjęty w dawce większej niż zalecana,
może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.
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