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Convafort x 30 draż
 

Cena: 10,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 30 draż

Postać Drażetki

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Convallariae extractum titratum

Opis produktu
 

Skład
Convallariae extractum siccum tabletki drażowane 15,7 mg
1 tabletka drażowana zawiera:

substancja czynna: wyciąg suchy z konwalii -15,7 mg
substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, sacharoza, talk, stearynian magnezu, guma arabska, olej rycynowy, skrobia
ziemniaczana, celacefat

Wskazania i działanie

Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie
na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Convafort® zawiera glikozydy kardenolidowe konwalii, które wzmacniają siłę
skurczu mięśnia sercowego (działanie inotropowo dodatnie).
Convafort® stosuje się tradycyjnie, wspomagająco w początkowym okresie upośledzonej wydolności serca, nie wymagającej
stosowania innych leków, bez objawów zastoju krążenia i w osłabieniu mięśnia sercowego u osób w wieku starszym.

Nie należy stosować preparatu w przypadku, gdy występują:

nadwrażliwość na składniki preparatu,
hipokaliemia (niedobory potasu),
hiperkalcemia (nadmiar wapnia w organizmie)
zaburzenia przewodnictwa serca, np.: częstoskurcz komorowy, migotanie komór serca, blok przedsionkowo-komorowy, itp.

Zachować szczególną ostrożność jeśli:

Nie występuje poprawa lub nasilają się dolegliwości związane z niewydolnością krążenia, np.: następuje gromadzenie płynu w
organizmie, objawiające się obrzękami nóg, należy wówczas zwrócić się do lekarza, który zadecyduje o dalszej terapii.
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UWAGA
Jeżeli wystąpiły objawy poważnej niewydolności serca: ból w okolicy serca rozszerzający się w kierunku ramienia, ból w górnej części
jamy brzusznej, ból w okolicy szyi, wystąpienie duszności - należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
Stosowanie leku u dzieci

Przeciwwskazania
Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.
Ciąża
Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży, dlatego nie zaleca się stosowania preparatu w tym okresie.
Karmienie piersią
Ze względu na możliwość przechodzenia do mleka matki glikozydów nasercowych, nie należy stosować w okresie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Brak danych na temat wpływu na osoby kierujące pojazdami mechanicznymi i obsługujące maszyny.
Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Dawkowanie
O ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle dorosłym i młodzieży powyżej 12 lat zaleca się od 1 do 2 tabletek drażowanych 3 razy dziennie, 15
minut przed posiłkiem.
W leczeniu skojarzonym ze strofantyną, preparat można podawać w odstępach 9 godzin przed i 8 godzin po iniekcji strofantyny.
W przypadku zażycia większej dawki leku Convafort®
Glikozydy konwalii kumulują się w bardzo małym stopniu, podawane nawet kilkakrotnie w ciągu dnia nie wywołują objawów
przedawkowania. Wydalane są przez nerki. Kilkakrotne przedawkowanie glikozydów konwalii nie powodowało objawów toksycznych,
niemniej nie można wykluczyć, że znaczne przedawkowanie może doprowadzić do zatrucia glikozydami nasercowymi.
Objawy zatrucia glikozydami nasercowymi to: wymioty, zaburzenia widzenia, halucynacje i zaburzenia rytmu serca.
W przypadku przyjęcia omyłkowo większej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
W przypadku pominięcia dawki leku
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Możliwe działania niepożądane
Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych podczas stosowania leku zgodnie z zalecanym dawkowaniem.
Jednak, jak każdy lek, Convafort® może powodować działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem.

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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