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Cynarex x 30 tabl
 

Cena: 14,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Cynarex w postaci tabletek jest produktem na bazie suchego wyciągu z ziela karczocha, który może być stosowany przez
pacjentów dorosłych i młodzież powyżej 14. roku życia. Na co jest Cynarex? Wskazaniem do stosowania leku jest niestrawność i
problem osłabionego wydzielania żółci. Z leku można też korzystać pomocniczo w przypadku hipercholesterolemii, gdzie sprawdzi się
jako preparat o działaniu obniżającym poziom cholesterolu i trójglicerydów, a tym samym jako preparat o działaniu
przeciwmiażdżycowym. Tabletki Cynarex stosować można też profilaktycznie w przypadku narażenia na działanie dwusiarczku węgla.

Składnikiem czynnym leku jest suchy wyciąg z karczocha. Składniki aktywne zawarte w tym wyciągu mają działanie żółciotwórcze i
żółciopędne. Wyciąg z karczocha jest bogaty między innymi w polifenole, a ich właściwości sprawiają, że obniżają poziom trójglicerydów
w surowicy krwi. W efekcie działania tych substancji dochodzi też do spadku poziomu cholesterolu, wolnych kwasów tłuszczowych, a
także beta-lipoproteidów. Tabletki Cynarex działają poza tym ochronnie na miąższ wątroby, co wykorzystuje się między innymi przy
ryzyku zatrucia dwusiarczkiem węgla.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Cynarex. W skład 1 tabletki wchodzi 250 mg suchego wyciągu z ziela karczocha, a także
składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem leku Cynarex należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i – jeśli lekarz nie wskaże
inaczej – należy przestrzegać zawartych tam zaleceń. Rekomendowane dawkowanie Cynarex w przypadku niestrawności to przyjęcie 2
tabletek leku jednorazowo. Jeśli natomiast lek będzie stosowany przy hipercholesterolemii lub przy narażeniu na zatrucie dwusiarczkiem
węgla, należy stosować 2 tabletki w częstotliwości 3 razy dziennie. Stosowanie leku Cynarex przy hipercholesterolemii musi być
systematyczne. Nie należy jednak przyjmować dawki leku większej niż wskazana.

Lek Cynarex może mieć działania niepożądane, jednak nie występują one u każdego. Możliwe skutki uboczne leku Cynarex to między
innymi zaburzenia układu immunologicznego. Zaburzenia te występują u pacjentów z nieznaną częstością i obejmują reakcje alergiczne
u osób z nadwrażliwością na karczochy bądź rośliny z rodziny Astrowatych. Rzadkie skutki uboczne Cynarex to natomiast łagodne
dolegliwości pokarmowe. Pojawienie się u pacjenta działań niepożądanych leku wymaga konsultacji z lekarzem.

Nie każdy powinien stosować lek Cynarex. Przeciwwskazania leku obejmują między innymi nadwrażliwość na jego składnik czynny lub
substancje pomocnicze. Lek nie powinien być stosowany też przy uczuleniu na karczochy i rośliny z rodziny Astrowatych. Z produktu nie
powinno się korzystać przy niedrożności dróg żółciowych. Nie jest wskazane też jego podawanie pacjentom w wieku poniżej 14 lat.
Pacjentki spodziewające się dziecka i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem w kwestii możliwości stosowania leku.
Również jeśli pacjent zmaga się z kamicą żółciową, powinien przed zastosowaniem produktu skonsultować się z lekarzem.
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Skład
Substancja czynna: wyciąg suchy z ziela karczocha ( Cynarae herba extractum siccum ) - 250 mg oraz substancje pomocnicze:skrobia
ziemniaczana, glukoza, laktoza, sacharoza, guma arabska, talk,
stearynian magnezu - do 550 mg.

Wskazania i działanie

Niestrawności i osłabieniu wydzielania żółci oraz profilaktycznie jako środek ochronny u osób narażonych na działanie
dwusiarczku węgla
Pomocniczo w hipercholesterolemii jako środek o działaniu przeciwmiażdżycowym oraz obniżający poziom cholesterolu i
trójglicerydów w surowicy krwi.

Substancja czynna wyciągu z ziela karczochów działa żółciotwórczo i żółciopędnie. Polifenolokwasy zawarte w wyciągu obniżają
poziom niektórych frakcji tłuszczowych w surowicy krwi, a przede wszystkim trójglicerydów. Stwierdzono też spadek poziomu wolnych
kwasów tłuszczowych, cholesterolu i beta-lipoproteidów. Preparat wykazuje również działanie ochronne na miąższ wątroby np. przy
zatruciach dwusiarczkiem węgla.

Przeciwwskazania
Uczulenie na karczochy, niedrożność dróg żółciowych. Nie stosować u dzieci do 14 roku życia.

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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