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Cravisol 100 ml
 

Cena: 12,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Płyny doustne

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Cravisol w postaci płynu doustnego z wyciągami roślinnymi jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych i należy przyjmować go po
wcześniejszym lekkim rozcieńczeniu wodą. Na co jest Cravisol? Wskazaniem do stosowania płynu doustnego jest wspomagająca
terapia łagodnych zaburzeń pracy serca, które występują u pacjenta na tle nerwowym. Lek może być też stosowany w czasie
menopauzy u kobiet. W składzie płynu doustnego znajdują się etanolowe wyciągi roślinne, w tym z ziela melisy, ziela jemioły oraz
kwiatostanu głogu. Właściwości tych roślin leczniczych cenione są w fitoterapii. Kwiatostany głogu są na przykład bogate we flawonoidy
i proantocyjanidyny, które wspomagają kondycję serca i wpływają na częstotliwość jego skurczów oraz ich nasilenie, normalizując pracę
serca i ciśnienie krwi. Melisa natomiast ma właściwości wyciszające w stanach nadmiernego napięcia, a jemioła przyczynia się do
obniżenia ciśnienia krwi.

W opakowaniu znajduje się 100 ml płynu doustnego Cravisol. W skład 100 ml leku wchodzi 46,26 g wyciągu ze świeżego kwiatostanu
głogu; 32,02 g wyciągu ze świeżego ziela melisy oraz 13,88 g wyciągu ze świeżego ziela jemioły. Rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym
wspomnianych wyciągów jest etanol 96%. Zawartość etanolu w produkcie leczniczym to 42–52% (v/v). Przed zastosowaniem leku
należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i postępować zgodnie z zawartymi tam wytycznymi. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej,
wskazane w ulotce dawkowanie Cravisol powinno być przestrzegane przez pacjenta. Zaleca się przyjmowanie 5 ml płynu doustnego w
częstotliwości 4 razy na dobę. Przed przyjęciem lek należy rozcieńczyć w niewielkiej ilości wody. Nie zaleca się przyjmowania większej
dawki leku niż wskazana. Leczenie powinno trwać 4 tygodnie, a jeśli czas ten okaże się niewystarczający, by objawy ustąpiły lub te nasilą
się, należy zasięgnąć porady lekarza.

Stosując lek, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż w jego dawce jednorazowej znajduje się 2,5 g etanolu. Jest to odpowiednik
26 ml wina i 62 ml piwa, co może być znaczące dla osób uzależnionych od alkoholu. Może mieć to znaczenie też dla pacjentek
spodziewających się dziecka i karmiących piersią, a także dla pacjentów zmagających się ze schorzeniami wątroby, czy też z padaczką.
Lek może również wpływać na zdolność kierowania pojazdami i obsługi maszyn, poza tym zawarty w nim alkohol może być wykryty w
wydychanym powietrzu.

Lek Cravisol może u niektórych pacjentów wywoływać działania niepożądane. Dotychczas jednak skutki uboczne Cravisol nie zostały
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stwierdzone. Jeśli natomiast pacjent zauważy działania niepożądane leku, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Cravisol ma przeciwwskazania do stosowania, czyli nie każdy pacjent powinien z niego korzystać, nawet mając ku temu powody.
Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na składniki zawarte w płynie doustnym. Produkt nie jest zalecany pacjentkom w ciąży i w
czasie karmienia piersią. Lek Cravisol nie powinien być stosowany przez pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Skład

100 ml płynu zawiera:
46,26 g wyciągu ze świeżego kwiatostanu głogu (Crataegus spp. L.) (1:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96% (V/V),
32,02 g wyciągu ze świeżego ziela melisy (Melissa officinalis L.) (1:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96% (V/V),
13,88 g wyciągu ze świeżego ziela jemioły (Viscum album L.) (1:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96% (V/V).

Zawartość etanolu w produkcie leczniczym: 42% - 52% (V/V).

Wskazania i działanie
Lek tradycyjnie stosowany wspomagająco w łagodnych zaburzeniach pracy serca na tle nerwowym, również w okresie menopauzy u
kobiet.

Dawkowanie

Lek należy stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. - W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli: 5 ml leku rozcieńczonego w niewielkiej ilości wody przyjmować 4 razy na dobę.
Podanie doustne.
Zalecany czas kuracji 4 tygodnie. Jeżeli objawy utrzymują się, nasilają lub nie ustąpią po 4 tygodniach stosowania, należy
skonsultować się z lekarzem.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Cravisol jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania
Stwierdzona nadwrażliwość na składniki leku

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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