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Castagnus x 30 tabl
 

Cena: 30,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Agni casti fructus extractum siccum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Castagnus w postaci tabletek na bazie składników roślinnych przeznaczony jest do stosowania przez kobiety. Na co pomaga
Castagnus? Wskazaniem do stosowania leku są łagodne dolegliwości przedmenstruacyjne, czyli zespół napięcia przedmiesiączkowego.
Lek może być pomocny przy tkliwości, obrzmieniu i bolesności piersi przed miesiączką, a także w przypadku przedmiesiączkowych
zaburzeń równowagi emocjonalnej. Może być ponadto stosowany przy przedmiesiączkowych obrzmieniach twarzy i kończyn oraz przy
migrenowych bólach głowy związanych ze zbliżającą się miesiączką. Lek stosować można również przy mastodynii, czyli przy bolesnym
obrzmieniu sutka. Dodatkowo znajduje zastosowanie w przypadku zaburzeń cyklu miesiączkowego. Składnikiem czynnym leku jest
suchy ekstrakt z niepokalanka mnisiego. Działanie leku Castagnus polega na stymulacji receptorów dopaminergicznych. Prowadzi to do
spadku poziomu wydzielanej przez przysadkę prolaktyny, a w konsekwencji do redukcji dolegliwości będących efektem
hiperprolaktynemii.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Castagnus. W skład 1 tabletki wchodzi 45 mg suchego ekstraktu z niepokalanka mnisiego, a
także składniki pomocnicze, czyli laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana i powidon K30. Składnikiem czynnym produktu jest
stearynian magnezu. Dawkowanie leku Castagnus opisane w ulotce powinno być przestrzegane przez pacjenta, chyba że lekarz
zdecyduje inaczej. Zaleca się stosowanie 1 tabletki Castagnus raz dziennie, jeśli pacjentka waży do 60 kg lub 2 tabletek raz dziennie,
jeśli masa ciała pacjentki jest większa niż 60 kg. Lek najlepiej zażywać w godzinach porannych, popijając odpowiednią ilością wody. Nie
należy przyjmować dawki leku większej niż wskazana, a w przypadku przedawkowania trzeba skonsultować się z lekarzem. Terapia
powinna trwać 90 dni. Jeśli pacjentka będzie stosować lek Castagnus przez 90 dni, a nie odczuje poprawy lub dolegliwości się nasilą,
powinna zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku stosowania leku Castagnus mogą pojawić się pewne działania niepożądane, chociaż objawy te nie występują u każdej
kobiety, która lek stosuje. Wśród skutków ubocznych leku Castagnus wymienić należy reakcje alergiczne skóry, trądzik, a także ciężkie
reakcje alergiczne z obrzękami i utrudnionym oddychaniem. Lek może też przyczyniać się do wystąpienia bólów głowy i zawrotów głowy
oraz powodować zaburzenia cyklu menstruacyjnego, a także wywoływać nudności i bóle brzucha.

Lek Castagnus nie powinien być stosowany przez każdą pacjentkę, gdyż posiada również pewne przeciwwskazania do stosowania.
Tabletek nie powinny zażywać kobiety z nadwrażliwością na substancję czynną leku lub jego składniki pomocnicze. Produktu
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leczniczego nie należy też podawać pacjentkom w wieku poniżej 18 lat. Nie jest także zalecane jego stosowanie przez kobiety w ciąży
oraz w karmiące piersią. Pacjentki przyjmujące inne leki lub cierpiące na nowotwór estrogenozależny (aktualnie bądź w przeszłości)
powinny skonsultować się z lekarzem przed ewentualnym stosowaniem tabletek Castagnus.

Skład
Substancja czynna: 1 tabletka zawiera 45 mg suchego ekstraktu z niepokalanka mnisiego oraz substancje pomocnicze: solani amylum,
lactosum, polyvidonum, magbesii stearas ad 200 mg. 1 tabletka jest normalizowana na zawartość 0,30 mg gliozydów irydoidowych
(markera).

Dawkowanie
Dorosłe kobiety: 1 tabletka 1 raz dziennie. Lek do stosowania doustnego, rano. Jeśli po upływie 90 dni nie nastąpiła poprawa lub
pacjentka czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania
Okres ciąży i karmienia piersią.

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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