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Extraspasmina x 20 kaps
 

Cena: 14,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent HERBAPOL LUBLIN

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Magnesii oxydum, Melissae folium, Valeriana
radix

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Extraspasmina w postaci kapsułek twardych to lek mający działanie uspokajające na bazie wyciągu z korzenia kozłka i liści melisy
z dodatkiem magnezu i witaminy B6, który może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz w razie konieczności przez młodzież w
wieku powyżej 12. lat.

Na co jest Extraspasmina? Wskazaniem do stosowania leku są stany napięcia nerwowego. Kapsułki mogą być pomocne przy
wyczerpaniu nerwowym związanym ze stresującą pracą, nadmiarem obowiązków, czy też szybkim i intensywnym trybem życia.
Kapsułki mogą być też stosowane w przypadku okresowo pojawiających się trudności z zasypianiem. Składnikiem czynnym leku jest
wyciąg wodno-alkoholowy z korzenia kozłka lekarskiego znanego również jako waleriana i często zażywanego na uspokojenie, i by
ułatwić zasypianie. Oprócz tego w skład leku wchodzi suchy wyciąg z liści melisy o działaniu kojącym i wyciszającym, a całą formułę
wzbogacono tlenkiem magnezu i witaminą B6.

W opakowaniu znajduje się 20 kapsułek Extraspasmina. W skład każdej kapsułki wchodzi 250 mg wyciągu wodno-alkoholowego z
korzenia kozłka lekarskiego oraz 50 mg wyciągu suchego z liści melisy. Dodatkowo w leku znajduje się 80 mg tlenku magnezu ciężkiego
oraz 5 mg witaminy B6. Zalecane dawkowanie Extraspasmina opisano w dołączonej do opakowania leku ulotce i należy go
przestrzegać, chyba że lekarz indywidualnie je zmodyfikuje. Produkt leczniczy Extraspasmina jest przeznaczony do podania doustnego i
zaleca się przyjmowanie 1–2 kapsułek w częstotliwości 1–3 razy na dobę. Nie powinno się przekraczać maksymalnej dawki dobowej
leku, która wynosi 6 kapsułek. Jeśli pacjent ma trudności z zasypianiem, powinien połknąć jednorazowo 2 kapsułki Extraspasmina na
około ½–1 godzinę przed snem. Jeśli stosowanie leku nie zmniejszy dolegliwości lub te nasilą się, należy zasięgnąć porady lekarza.

Stosowanie leku Extraspasmina u niektórych pacjentów może wywołać działania niepożądane. Są to przede wszystkim objawy
związane z aktywnością przewodu pokarmowego, czyli m.in. nudności, biegunka lub bóle brzucha. Zaobserwowanie u siebie skutków
ubocznych leku, w tym także tych, które nie są wymienione w jego ulotce, stanowi wskazanie do konsultacji z lekarzem.

Extraspasmina również ma przeciwwskazania. Nie należy go stosować przy nadwrażliwości na jej substancje czynne lub pomocnicze.
Nie jest też wskazana w przypadku ciężkiej niewydolności nerek, myasthenia gravis, hipermagnezemii czy też bloku serca. Produkt nie
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powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12. lat, ponadto nie powinny go przyjmować pacjentki spodziewające się dziecka i w
okresie laktacji. Leku nie można łączyć z niektórymi wyrobami medycznymi w tym z lekami przeciwzakrzepowymi czy lewodopą. Jeśli
pacjent przyjmuje leki stale, powinien zapytać swojego lekarza prowadzącego, czy może je łączyć z Extraspasmina. Mowa też o
stosowanych bez recepty medykamentach, w tym o suplementach diety, gdyż Extraspasmina nie powinna być łączona z preparatami z
magnezem i witaminą B6.

Skład
1 kapsułka twarda zawiera: 250 mg wyciągu suchego z korzenia kozłka (3-6:1), 50 mg wyciągu suchego z liścia melisy (6-8:1), 80 mg
tlenku magnezu, 5 mg witaminy B6.

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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