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Cardiol c - krople nasercowe 40 g
 

Cena: 6,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 g

Postać Krople

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Cardiol C w postaci kropli nasercowych stosuje się w stanach zwiększonej męczliwości, będącej efektem upośledzenia wydolności
serca bądź osłabienia mięśnia sercowego u pacjentów w podeszłym wieku. Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży
od 12. roku życia.

Na co jest Cardiol C? Wskazaniem do stosowania leku jest okresowe upośledzenie wydolności serca, które nie wymaga stosowania
innych leków, czy też nie wykazuje objawów zastoju krążenia. Lek może być również pomocny w przypadku występującego u pacjentów
w podeszłym wieku osłabienia mięśnia sercowego i niskiego ciśnienia tętniczego. Produkt leczniczy może być wykorzystany w stanach
wyczerpania psychosomatycznego, a także w przypadku zaburzeń układu oddechowego oraz w okresie rekonwalescencji. Może być
pomocny przy napadowym kołataniu serca, nerwicach naczynioruchowych, a oprócz tego przy zmianach starczych i miażdżycowych.
Lek wykorzystać można również przy zwężeniu naczyń wieńcowych. Produkt leczniczy stanowi kompozycję nalewek roślinnych. W jego
skład wchodzi nalewka z owocu i kwiatostanu głogu, nalewka z liścia konwalii, a także nalewka z korzenia kozłka. Całość uzupełnia
natomiast płynny wyciąg z nasion kola z dodatkiem kofeiny.

W opakowaniu znajduje się 40 g kropli nasercowych Cardiol C. W 1 ml produktu znajduje się 360 mg nalewki z głogu i kozłka, 250 mg
nalewki konwaliowej mianowanej oraz 130 mg wyciąg z nasion kola i 0,655 mg kofeiny, a także substancja pomocnicza, czyli etanol.
Zalecane dawkowanie Cardiol C podano w dołączonej do niego ulotce. Osoby dorosłe powinny stosować 20-40 kropli leku jednorazowo,
rozcieńczając je w kieliszku wody. Na dobę można przyjmować 2-3 dawki. Nie wolno przekraczać jednorazowej dawki leku wynoszącej
60 kropli. Jeśli lek ma być podawany młodzieży w wieku powyżej 12 lat, należy wykorzystać 15-25 kropli leku, a następnie rozcieńczyć je
w kieliszku wody. W tym przypadku również dopuszczalne są 2-3 dawki leku na dobę, w stosownych odstępach czasowych. W
przypadku przyjęcia dawki większej leku niż dopuszczalna należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Cardiol C, jak każdy inny lek, może u niektórych pacjentów wykazywać działania niepożądane. Dotychczas jednak nie zaobserwowano
żadnych skutków ubocznych związanych ze stosowaniem leku. Jeśli jednak krople doustne Cardiol C wywołają u pacjenta niepokojące
objawy, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
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Lek Cardiol C nie powinien być stosowany przez każdą osobę ze wskazaniami, gdyż posiada również przeciwwskazania. Nie należy
podawać go pacjentom z nadwrażliwością na składniki czynne kropel bądź ich składniki pomocnicze. Wyrób nie jest przeznaczony dla
dzieci w wieku poniżej 12 lat. Pacjentki w ciąży i karmiące piersią też nie powinny leku stosować, gdyż nie ma badań klinicznych
dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego w tej grupie. Jeśli u pacjenta występują obrzęki w związku z
niewydolnością serca, powinien skonsultować się z lekarzem, gdyż prawdopodobnie potrzebne będą mu silniejsze leki nasercowe niż 
Cardiol C. W skład leku wchodzi ponadto do 69% ww. etanolu, co oznacza, że w dawce 40 kropli leku Cardiol C (2 ml) znajduje się 1,25 g
etanolu. Może mieć to znaczenie w przypadku kobiet spodziewających się dziecka lub karmiących piersią, a także osób z chorobą
wątroby lub padaczką. Z tego również powodu nie powinno się stosować leku na godzinę przed prowadzeniem pojazdów.

Lek Cardiol C w postaci kropli doustnych powinien być stosowany zgodnie z dawkowaniem ustalonym w ulotce i nie wolno przyjmować
jego dawki większej niż zalecana. Lek należy przechowywać w miejscu, które będzie niewidoczne i niedostępne dla dzieci, jednocześnie
w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Produkt nie może być używany, jeśli minie termin ważności, który podany jest na jego opakowaniu.
Niezużytych leków nie wolno jednak wyrzucać do domowych pojemników na odpady, a tym bardziej do kanalizacji, gdyż jest to działanie
niebezpieczne dla środowiska. W kwestii bezpiecznego pozbycia się leku należy skonsultować się z farmaceutą.

Skład
Substancja czynna: Tinctura Convallariae - 27,0 g, Tinctura Valerianae - 20,0 g, Tinctura Crataegi - 20,0 g, Extractum Colae fl. - 14,0 g,
Coffeinum - 72,0 mg, Ethanolum 70 o ad 100,0 g.

Wskazania i działanie

W czynnościowych zaburzeniach serca, nerwicach naczyniowo- ruchowych, osłabieniu mięśnia sercowego, napadowym
kołataniu, zwężeniu naczyń wieńcowych, zmianach starczych i miażdżycowych. Również w stanach wyczerpania
psychosomatycznego, w okresie rekonwalescencji, w zaburzeniach układu oddechowego.
Preparat Cardiol C jest to kompozycja nalewek z ziela konwalii, korzenia kozłka, kwiatostanu głogu,wyciągu płynnego z
orzeszków kola i kofeiny, tradycyjnie stosowana w łagodnej postaci niewydolności krążenia (I &ndash; II stopień według NYHA),
bez objawów zastoju krążenia i w osłabieniu mięśnia sercowego, tzw. &quot;sercu starczym&quot;. Cardiol C zalecany jest u
osób w wieku starszym z objawami łatwego męczenia się i z niskim ciśnieniem tętniczym.

Działanie
Preparat nieznacznie zwiększa siłę skurczu mięśnia sercowego oraz zmniejsza częstotliwość jego skurczów. Zmniejsza napięcie mięśni
gładkich w naczyniach krwionośnych i narządach wewnętrznych. Poprawia krążenie żylne, przeciwdziała zastojom żylnym. Działa też
moczopędnie.

Dawkowanie
Dorosłym 20 do 40 kropli w kieliszku wody 2 do 3 razy dziennie po jedzeniu. Dawkę można zwiększyć do 30-60 kropli jednorazowo.
Dzieciom od 10 do 14 lat 2 do 3 razy dziennie 15 do 25 kropli po jedzeniu. Dzieciom od 3 do 10 lat przy zaleceniach lekarza 2 razy
dziennie 10 do 15 kropli po jedzeniu.

Przeciwwskazania
Należy pamiętać, aby nie stosować leku, gdy występują: nadwrażliwość na składniki preparatu, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca naczyń
wieńcowych, zawał mięśnia sercowego, daleko posunięte zwyrodnienia mięśnia sercowego, niedobory potasu. W przypadku wystąpienia
obrzęków spowodowanych przez niewydolność serca należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.
Lek zawiera około 64 % obj. etanolu i nalewkę z korzenia kozłka, dlatego zażycie dawek większych niż zalecane powoduje upośledzenie
sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenie pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych oraz nasila skłonność do
zasypiania.
Nie zaleca się przyjmowania preparatu przez kierowców przed podróżą; alkohol zawarty w preparacie może zostać wykryty przez
urządzenia do wykrywania alkoholu w powietrzu wydychanym.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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