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SEDOMIX MIKSTURA, 125G
 

cena: 24,10 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Lek

Opakowanie 125 g

Postać płyn doustny

Producent Leki Natury

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Wskazania
Stany ogólnego pobudzenia nerwowego, napięcia, niepokoju, w skłonnościach do nadmiernej pobudliwości nerwowej i trudności z
zasypianiem.

Działanie
Preparat pochodzenia naturalnego o działaniu uspokajającym i ułatwiającym zasypianie.

Dawkowanie
Dorośli:
W pobudzeniu nerwowym: 5 ml preparatu 3 razy dziennie.
W problemach z zasypianiem: 5 ml preparatu na pół godziny przed porą snu.

Młodzież powyżej 12 lat:
W pobudzeniu nerwowym: 3 ml preparatu 3 razy dziennie.
W problemach z zasypianiem: 3 ml preparatu na pół godziny przed porą snu.

Dzieci poniżej 12 lat:
Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i na zawartość etanolu.

Sposób podawania:
Płyn przeznaczony do podania doustnego.
Należy odmierzyć pojedynczą dawkę preparatu poprzez przelanie leku z butelki do miarki, a następnie dolać wody lub soku owocowego.

Skład:
Leku zawiera: substancje czynne: płynny wyciąg z szyszek chmielu (1:1; ektrahent - etanol 40% v/v), wyciąg z ziela owsa (1:1; ekstrahent
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- etanol 90% v/v), nalewka z ziela dziurawca (1:5; ekstrahent - etanol 70% v/v), wyciąg z ziela melisy (1:1; ekstrahent - etanol 96% v/v),
nalewka z kłącza kozłka (1:4-4,5; ekstrahent - etanol 70% v/v), nalewka z kwiatostanu głogu (1:3,25-3,75; ekstrahent - etanol 60% v/v),
nalewka z owoców róży (1:5, ekstrahent - etanol 70% v/v) w proporcjach 30:20:10:10:10:10:10. Zawartość etanolu: 45-60% (v/v).

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu leczniczego
Lek Sedomix zawiera alkohol i z tego powodu jest przeciwwskazany pacjentom cierpiącym na uszkodzenia wątroby, niewydolność
nerek, alkoholizm, padaczkę, uszkodzenia mózgu, choroby umysłowe.

Przechowywanie:
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC. Przechowywać w zamkniętych
Opakowaniach w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Dopuszczalne lekkie zmętnienie powstałe w czasie przechowywania.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu

Podmiot odpowiedzialny:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
„Leki Natury” Tadeusz Polański Sp. z o.o., 08-500 Ryki; ul. Zielona 30
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