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Kelicardina płyn fl.40 g
 

Cena: 10,26 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 g

Postać krop.doustne

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Preparat ziołowy

Opis produktu
 

Nazwa: Kelicardina
Postać: krop.doustne
Dawka: -
Opakowanie: 40 g
Skład: 

- extr. convallariae fl. 16,8 g - extr. creatego fl. 8 g - extr. ammi visnagae fl. 12 g - rutinum 0,0428 g - ethanolum 60% ad 40 g

Działanie: 

- zwiększa siłę skurczu mięśnia sercowego i zmniejszza siłę skurczów - przeciwskurczowe - zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń
włosowatych

Wskazania: 

- osłabienie mięśnia sercowego - zmiany zwyrodnieniowe - starcze zmęczenie serca - niedotlenienie - ogólne zaburzenia krążenia
obwodowego - choroby naczyń wieńcowych

Przeciwwskazania: 

- zapalenie wsirdzia - miażdżyca naczyń wieńcowych - blok serca - zawał mięśnia sercowego - okrtes podawania sulfonamidów - terapia
glikozydami naparstnicy - stany niedoboru potasu - dzieci poniżej 14 roku życia

Działania niepożądane: 

- nudności - wymioty - zaburzenia rytmu serca

Dawkowanie (dorośli): 
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30-60 kropli w kieliszku wody 2-4 razy dziennie między posiłkami

Dawkowanie (dzieci): 

14-16 lat : połowa dawki dla dorosłych

Prowadzenie pojazdów: 

Produkt leczniczy zawiera od 59% V/V do 67% V/V etanolu (alkoholu), tzn. do 542 mg na dawkę (1 ml), co jest równoważne 13,4 ml piwa,
5,6 ml wina na dawkę.

Alkohol zawarty w leku może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w
ruchu w okresie pół godziny po zażyciu.

Przedawkowanie: 

Mogą wystąpić objawy przedawkowania glikozydami nasercowymi oraz alkoholem.

Dotychczas nie odnotowano przypadków przedawkowania leku Kelicardina.

Dane literaturowe na temat zatruć ostrych po przedawkowaniu u ludzi preparatów z konwalii wskazują, że głównymi objawami były:
arytmia, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka) i ośrodkowego układu nerwowego (ból głowy,
senność, zaburzenia widzenia).

W przypadku zatrucia należy przywrócić równowagę wodno-elektrolitową organizmu i wyrównać niedobór magnezu.

W ciężkich przypadkach należy zapewnić wspomaganie oddechowo-krążeniowe, podać tlen oraz atropinę.

Ciąża: 

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