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Intractum Melissae Phytopharm płyn doustny, 100 ml
 

Cena: 9,48 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać płyn doustny

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Wyciąg ze świeżego ziela melisy

Opis produktu
 

Co to jest lek Intractum Melissae Phytopharm i w jakim celu się go stosuje:
Intractum Melissae Phytopharm jest produktem w postaci płynu do stosowania wewnętrznego. Substancje aktywną leku stanowi
etanolowy wyciąg ze świeżego ziela melisy (Melissae herbae recentis intractum). Produkt jest tradycyjnym produktem leczniczym
roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Wskazania:
Lek tradycyjnie stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego oraz w celu ułatwienia zasypiania,

Przeciwwskazania:
Kiedy nie stosować leku Intractum Melissae Phytopharm:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
u kobiet w ciąży, karmiących piersią i dzieci poniżej 12 lat, ze względu na zawartość etanolu w preparacie.

Dawkowanie i sposób użycia:
Jak stosować lek Intractum Melissae Phytopharm:
Dorośli, młodzież od 12 lat i osoby starsze: - jeżeli lekarz nie zaleci inaczej. przyjmować lek 3 razy dziennie po 2,5 - 5 ml preparatu
rozcieńczonego
w niewielkiej ilości płynu.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Intractum Melissae Phytopharm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Intractum Melissae Phytopharm:
W przypadku zażycia większej dawki leku Intractum Melissae Phytopharm niż zalecana mogą wystąpić objawy przedawkowania
związane z zawartością alkoholu w produkcie.
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Pominięcie zastosowania leku Intractum Melissae Phytopharm:
W przypadku pominięcia dawki leku Intractum Melissae Phytopharm nie należy zażywać dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.

Możliwe działania niepożądane:
Dotychczas nie zaobserwowano, Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystapia.

Inne leki i Intractum Melissae Phytopharm:
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent
planuje stosować. Interakcje z innymi lekami nieznane.

Intractum Melissae Phytopharm z jedzeniem, piciem i alkoholem:
Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:
Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku podczas ciąży i karmienia piersią. Z tego względu nie należy stosować w tym czasie.
Należy pamiętać, że preparat zawiera 52-62% V/V etanolu. Nie ustalono wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:
Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu. Nie zaleca się
prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych będących w ruchu w trakcie zażywania leku.

Przechowywanie:
Jak przechowywać lek Intractum Melissae Phytopharm. Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku Intractum Melissae Phytopharm po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Zachować szczególną ostrożność stosując lek Intractum Melissae Phytopharm, ponieważ dawka jednorazowa preparatu (2,5-5 ml)
zawiera ok. 1,1-2,3 g etanolu, co odpowiada 12-25 ml wina oraz 28-58 ml piwa. Lek szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Należy
wziąć pod uwagę zawartość etanolu stosując produkt u kobiet w ciąży i karmiących oraz w grupach zwiększonego ryzyka tj. u
pacjentów z chorobami wątroby i w padaczce.

Czas trwania terapii:
Jeżeli objawy nasilą się nie ustąpią po 14 dniach należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież od 12 lat:
Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Skład:
Substancja czynna leku jest etanolowy wyciąg ze świeżego ziela melisy (Melissae herbae receritis intractum)
(1:1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 96 % V. W 100 ml plynu znajduje się 100 ml etanolowego wyciągu ze świeżego ziela melisy.
Zawartość etanolu w produkcie leczniczym wynosi 52-62 % V/V.

Jak wygląda lek Intractum Melissae Phytopharm i co zawiera opakowanie:
Opakowaniem bezpośrednim produktu Intractum Melissae Phytopharm jest butelka 100 ml z barwnego szkła z zakrętka z polietylenu z
ogranicznikiem wypływu. Butelka wraz z miarką z polipropylenu 20 ml umieszczona jest w tekturowym pudelku.
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