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Cardiol C krople 40 g (butelka)
 

Cena: 5,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 g (butelka)

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Produkt złożony

Opis produktu
 

O produkcie
Cardiol C, krople, 40 g

Opis
Cardiol C to produkt leczniczy będący kompozycją nalewek z liścia konwalii, owocu i kwiatostanu głogu oraz korzenia kozłka i
wyciągu płynnego z nasion kola z dodatkiem kofeiny.

Skład
Substancje czynne: nalewka z głogu i kozłka (Crataegi cum Valerianae tinctura), nalewka konwaliowa mianowana (Convallariae tinctura
titrata), wyciąg nasion kola (Colae seminis extractum), kofeina.

1 ml (co odpowiada 910 mg) produktu zawiera 360 mg nalewki z głogu i kozłka (1:4,0-4,5), 250 mg nalewki konwaliowej mianowanej
(1:4,0-4,5), 130 mg wyciągu z nasion kola oraz 0,655 mg kofeiny.
Lek zawiera 60-69% V/V etanolu.

Substancja pomocnicza: etanol 70% (v/v) .

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: 20-40 kropli rozcieńczyć w kieliszku wody, stosować od 2 do 3 razy na dobę. Dopuszczalne jest zwiększenie dawki do 60 kropli
jednorazowo.

Młodzież powyżej 12 lat: 15-25 kropli rozcieńczyć w kieliszku wody, stosować od 2 do 3 razy na dobę.

Podawać doustnie po posiłku.
Działanie
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 Cardiol C nieznacznie zwiększa siłę skurczu mięśnia sercowego oraz zmniejsza częstotliwość jego skurczów.

Wskazania
Cardiol C jest stosowany w stanach łatwego męczenia się. Wspomagająco w początkowym okresie upośledzonej wydolności serca, nie
wymagającej stosowania innych leków i bez objawów zastoju krążenia oraz w osłabieniu mięśnia sercowego u osób w podeszłym
wieku.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Cardiol C
jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
u dzieci poniżej 12 lat.

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

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek zawiera do 69% v/v etanolu.
Każda dawka 40 kropli (2 ml) zawiera 1,25 g etanolu, co jest równoważne 32 ml piwa, 13 ml wina na dawkę.
Przechowywać w temperaturze do 25oC.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Cardiol C może wchodzić w interakcję z:
glikozydami nasercowymi.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku u kobiet w ciąży lub karmiących piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie zaleca się przyjmowania preparatu przez kierowców przed podróżą w okresie około godziny po zażyciu.

Opakowanie:
40g

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
HERBAPOL WROCLAW
Świętego Mikołaja 65/68
Wrocław
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