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NERVOMIX FORTE 20 kapsułek
 

Cena: 12,90 PLN

Opis słownikowy

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

NERVOMIX - produkt ziołowy o działaniu uspokajającym, ułatwiającym zasypianie. Zawarte w nim substancje czynne łagodzą stany
napięć emocjonalnych oraz ułatwiają zasypianie.

 

 Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu. Nie zaleca się stosowania produktu NERVOMIX u osób
nietolerujących waleriany.  

 

 Zachować szczególną ostrożność stosując

Jeżeli dolegliwości utrzymują się dłużej niż 3 tygodnie lub ulegną nasileniu w czasie stosowania, należy zasięgnąć porady lekarza.

 

 Stosowanie leku u dzieci

Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci do 12 roku życia.
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 Ciąża i karmienie piersią

Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia.

 

 Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Preparat może powodować upośledzenie sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
urządzeń mechanicznych w ruchu, dlatego nie jest zalecane przyjmowanie preparatu przed planowanym prowadzeniem pojazdu lub
obsługą maszyn.

 

 Interakcje

Nie zażywać razem z innymi lekami uspokajającymi, oraz z teofiliną, cyklosporyną, warfaryną, digoksyną, doustnymi środkami
antykoncepcyjnymi i alkoholem.

 

 PRZECHOWYWANIE  

Przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze nie wyższej niż 25oC, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przed zastosowaniem należy sprawdzić termin ważności.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.  

 

 MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W zalecanych dawkach występują rzadko. Sporadycznie mogą wystąpić objawy nietolerancji na korzeń kozłka, zaburzenia żołądkowo-
jelitowe, uczucie zmęczenia, nadwrażliwość na światło u osób o jasnej karnacji - należy wówczas przerwać stosowanie preparatu.

Jeżeli objawy nie ustąpią należy zasięgnąć porady lekarza. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych
w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.  

 

 Wskazania do stosowania

Tradycyjnie stosowany w przejściowych stanach nadpobudliwości nerwowej, zaburzeniach zasypiania.

 

 Stosowanie

Dorośli i młodzież 2 - 4 kapsułki 3 razy na dobę, zależnie od nasilenia objawów, popić co najmniej 1/2 szklanki płynu, nie rozgryzać.

 

Jako środek ułatwiający zasypianie dawkę jednorazową przyjąć pół godziny do godziny przed snem. Nie zaleca się stosowania dłużej niż
przez 3 tygodnie.
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W przypadku pominięcia dawki leku NERVOMIX Pominięcie dawki leku nie ma wpływu na przebieg prowadzonej terapii. Nie należy
stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.  

 

 Skład  

1 kapsułka zawiera:

 

Substancje czynne:  

Valerianae radix 210 mg, Lupuli strobilus 52,5 mg,  

Melissae folium 52,5 mg, Hyperici herba 35 mg.

 

Substancje pomocnicze (składniki kapsułki):

dwutlenek tytanu E 171, erytrozyna E 127,  

indygotyna E 132, żelatyna.
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