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Neospasmina syrop 6,69ml/30ml 119ml(150g)
 

Cena: 10,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 6,69 ml/30ml

Opakowanie 119 ml (150 g)

Producent HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Substancja
czynna

Crataegi fructus, Valerianae radix

Opis produktu
 

O produkcie
O PRODUKCIE
Opis
Neospasmina - produkt leczniczy roślinny uspokajający i ułatwiający zasypianie.

Skład
Substancją czynną leku jest wyciąg płynny złożony z Crataegus monogyna Jacq. (Lindm.), Crataegus laevigata (Poir.) D.C fructus
(owoce głogu)/ Valeriana officinalis L., radix (korzeń kozłka).

100 g syropu zawiera 18 g wyciągu płynnego złożonego (1:1) z Crataegus monogyna Jacq. (Lindm.), Crataegus laevigata (Poir.) D.C
fructus (owoce głogu)/ Valeriana officinalis L., radix (korzeń kozłka) (1/1)

Ekstrahent: etanol 50%

Substancje pomocnicze: sacharoza, sodu benzoesan (E211), esencja pomarańczowa, woda oczyszczona.

Zawartość etanolu w produkcie nie więcej niż 10%.

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

Lek Neospasmina jest przeznaczony do leczenia objawowego.

Dorośli:

pomocniczo w leczeniu zaburzeń nerwowych takich jak łagodne stany napięcia i uczucia niepokoju: dawka jednorazowa 10 ml syropu
stosować 2 do 3 razy na dobę.
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 pomocniczo w leczeniu trudności z zasypianiem dawka jednorazowa 15 ml syropu od pół do godziny przed snem.
Maksymalna dawka dobowa: 4 jednorazowe dawki (40 ml).

Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Działanie
Lek wykazuje łagodne działanie uspokajające i ułatwiające zasypianie.

Wskazania
Neospasmine stosuje się pomocniczo w leczeniu zaburzeń nerwowych takich jak łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia
niepokoju oraz trudności z zasypianiem.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Neospasimina:

jeśli pacjent ma uczulenie na owoc głogu lub korzeń kozłka, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

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

Częstość nieznana:

nudności,
skurcze brzucha.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie stosować u pacjentów z uszkodzeniem mózgu i chorobami psychicznymi.

Lek zawiera 10% etanol tzn. do 790 mg na dawkę, co jest równoważne 20 ml piwa, 8,4 ml wina na dawkę syropu.
Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.
Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich
jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.
15 mi syropu zawiera 9,9 g sacharozy, jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze do 25oC.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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.

Jednoczesne stosowanie z syntetycznymi środkami uspakajającymi nie jest zalecane.

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 zawartość etanolu leku nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane ze względu na brak danych.

U dzieci od 6 do 12 lat i młodzieży, lek należy stosować pod kontrolą lekarza. Ze względu na zawartość alkoholu leku nie należy
stosować u dzieci poniżej 6 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci stosujący lek nie powinni prowadzić pojazdów ani
obsługiwać maszyn.
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 Lek zawiera do 10% etanolu.

Dawka jednorazowa 10 ml zawiera 790 mg alkoholu.

Pojemność:
119 ml

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 LUBLIN
Diamentowa 25
Lublin
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