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Neocardina krople 40 g
 

cena: 7,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Lek

Opakowanie 40 g

Postać krople doustne

Producent Herbapol S.A.

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Postać:
KROPLE

Producent: HERBAPOL WROCŁAW

Opakowanie: 40 G

Skład:
- Conalleriae tinctura titrata (1:4,0-4,5)
- Crataegi folii cum flore tinctura (1:4,0-4,5)
- Valerianae tinctura (1:4,0-4,5)
- Nalewka z owocu róży
- Nalewka z owocni pomarańczy gorzkiej
- Etanol 96%
- Woda oczyszczona
1 ml ( 0,918 g) kropli zawiera 0,28 g nalewki konwaliowej mianowanej (1:4,0-4,5), 0,18 g nalewki z kwiatostanu głogu (1:4,0-4,5), 0,18 g
nalewki kozłkowej (1:4,0-4,5).

Działanie:
Preparat nieznacznie zwiększa siłę skurczu mięśnia sercowego i zmniejsza częstotliwość skurczów. Wykazuje działanie rozkurczowe,
głównie na ściany naczyń wieńcowych serca. Działa także słabo uspokajająco.

Wskazania:
W stanach łatwego męczenia się. Wspomagająco w początkowym okresie upośledzonej wydolności serca (niewymagającym
stosowania innych leków, bez objawów zastoju krążenia) i osłabieniu mięśnia sercowego u osób w wieku starszym.

Przeciwwskazania:
Nie należy stosować leku Neocardina, jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na składniki preparatu oraz stan niedoboru potasu.

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.zdro-vita.pl


 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 

Dawkowanie:
Dorośli: 1-2 ml (20-40 kropli), 2 do 3 razy dziennie.
Młodzież powyżej 12 roku życia: 0,5-1 ml (10-20 kropli) 2 do 3 razy dziennie.

Przyjmować po jedzeniu z niewielką ilością płynu.

Działania niepożądane:
Przy stosowaniu zalecanej dawki nie stwierdzono dotychczas występowania działań niepożądanych. W przypadku wystąpienia objawów
niepożądanych, należy powiadomić o nich lekarza lub farmaceutę.

Uwagi:
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności
Każda dawka leku (1 ml) zawiera 0,518 g etanolu. Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów z chorobami wątroby, epilepsją oraz
cierpiących na alkoholizm. W przypadku wystąpienia obrzęków spowodowanych przez niewydolność serca należy skonsultować się z
lekarzem.
Nie należy podawać dzieciom w wieku do 12 lat

Ciąża i karmienie piersią
Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią, ponieważ nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u
tej grupy pacjentów.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Neocardina zawiera około 54 % V/V etanolu i nalewkę z korzenia kozłka. Każda dawka (1 ml) zawiera ok. 0,518 g alkoholu, co jest
równoważne 12,8 ml piwa, 5,3 ml wina na dawkę. Lek może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
urządzeń mechanicznych w ruchu, a także nasilać skłonność do zasypiania. Nie zaleca się kierowcom przyjmowania leku przed
podróżą. 
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