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Intractum Hyperici (wyciąg z dziurawca) 100 ml
 

Cena: 11,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Płyny doustne

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Hyperici herba

Opis produktu
 

Wstęp
Tradycyjny roślinny lek Intractum Hyperici to doskonały środek wykazujący właściwości relaksujące i uspokajające. Głównym
składnikiem tego wyjątkowego preparatu leczniczego jest wyciąg etanolowy z dziurawca (Hypericum perforatum L.). Preparat jest
wyciągiem aktywnego składnika pozyskanego ze świeżego ziela dziurawca. Produkt należy do grupy leków roślinnych.

Dziurawiec zwyczajny jest od dawna znanym i stosowanym ziołem o uniwersalnych właściwościach. O jego właściwościach
uspokajających decyduje zawarta w nim hiperycyna (czerwony barwnik) – flawonoid o właściwościach antydepresyjnych. Związek ten
wstrzymuje rozpad neuroprzekaźników (serotoniny) – brak określonej ilości tych związków w organizmie powoduje pogorszenie
nastroju.

Hiperycyna wykazuje dodatkowo właściwości moczopędne. Pozostałe składniki dziurawca to hiperozyd, rutyna i kwercetyna (uszczelnia
naczynia włosowate, działa przeciwbiegunkowo i bakteriostatycznie) oraz hiperforyna (o właściwościach bakteriobójczych).

Odpowiadając na pytanie, na co jest produkt leczniczy Intractum Hyperici, należy jednak przede wszystkim wymienić: stany
pogorszenia nastroju, niepokoju, drażliwości, niezadowolenia, braku energii i motywacji do podejmowania konstruktywnych działań.
Zasadniczą funkcją Intractum Hyperici jest zatem przede wszystkim regulowanie nastroju i samopoczucia.

Intractum Hyperici może być stosowany zarówno u dorosłych, jak i u dzieci powyżej 6. roku życia. Na szczególną uwagę zasługuje jego 
postać. Intractum Hyperici jest dostępny jako syrop doustny o barwie czerwonobrunatnej. Lek Intractum Hyperici kupimy w
bezbarwnej, szklanej buteleczce o pojemności 100 ml. Zaopatrzona jest ona w nakrętkę z ogranicznikiem wypływu pozwalającą na
precyzyjne dozowanie płynu. Butelka z Intractum Hyperici wraz z miarką znajduje się w tekturowym pudełku.

Intractum Hyperici łagodzi przejściowe stany pogorszenia samopoczucia, drażliwości i nerwowości. Im dłużej i systematyczniej jest
stosowany, tym jego skuteczność jest wyższa. Preparat należy stosować codziennie. Mogą go przyjmować dorośli i osoby w starszym
wieku. Zalecana dawka to 5 ml preparatu 4 razy dziennie. Krople należy rozcieńczyć w niewielkiej ilości ciepłej przegotowanej wody.
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Stosowanie Intractum Hyperici należy skonsultować z lekarzem. Jeżeli objawy pogorszenia nastroju, drażliwości i niepokoju nie
ustępują po około 2 tygodniach, należy zgłosić się do lekarza. Preparat nie powinien być stosowany u dzieci i kobiet w ciąży.

Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu Intractum Hyperici są: słaba tolerancja na ziele dziurawca, obniżenie odporności, bycie
podczas leczenia środkami przeciwwirusowymi w przypadku zakażenia wirusem HIV, po przebytej transplantacji organów. Warto
pamiętać, że dziurawiec należy do roślin fotouczulających. Oznacza to, że pod wpływem promieni słonecznych substancja ta powoduje
tzw. wyprysk fotoalergiczny lub fototoksyczny, który objawia się pieczeniem skóry, rumieniem, obrzękami, pęcherzami. Dotyczy to w
szczególności osób o jasnej karnacji. Za właściwości fotouczulające dziurawca odpowiada zawarta w nim hiperycyna. Należy też
wiedzieć, że dziurawiec może wchodzić w interakcję z niektórymi lekami: np. tabletkami antykoncepcyjnymi, lekami obniżającymi
poziom krzepliwości krwi, obniżającymi ciśnienie krwi czy przeciwnowotworowymi.

Do skutków niepożądanych leku Intractum Hyperici należą: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, skórne reakcje alergiczne, zmęczenie.

Lek Intractum Hyperici należy zawsze przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym i zaciemnionym miejscu, które jest
niewidoczne i niedostępne dla dzieci. Nie zaleca się stosowania leku po upływie terminu ważności, który zamieszczony jest na
opakowaniu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące skutków
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.

Skład
Substancja czynna: etanolowy wyciąg ze świeżego ziela dziurawca (Hypericum perforatum L.).
100 ml leku Intractum Hyperici zawiera 100 ml etanolowego wyciągu ze świeżego ziela dziurawca (Hyperici herbae recentis intractum)
(1:1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96% (v/v). Zawartość sumy hiperycyn w dawce jednorazowej (5 ml) wynosi 0,05 mg.
Zawartość etanolu w produkcie leczniczym wynosi: 52-62% (v/v).

Wskazania i działanie
Intractum Hyperici to lek w formie czerwonobrunatnego płynu przeznaczonego do doustnego stosowania w celu łagodzenia
przejściowych stanów wyczerpania nerwowego, drażliwości i nerwowości. Skuteczność leku Intractum Hyperici opiera się na długim
okresie jego stosowania, jak również doświadczeniu. Składnikiem aktywnym preparatu jest wyciąg etanolowy ze świeżego ziela
dziurawca, dzięki czemu produkt należy do grupy leków roślinnych.

Przeciwwskazania
Lek Intractum Hyperici nie powinien być stosowany w następujących przypadkach:

nadwrażliwości na ziele dziurawca;
nadwrażliwości na promieniowanie słoneczne, głównie u osób o jasnej karnacji skóry;
podczas leczenia środkami przeciwwirusowymi w przypadku zakażenia wirusem HIV;
po przebytej transplantacji organów;
u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia;
u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Z uwagi na zawartość alkoholu w leku Intractum Hyperici nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych bezpośrednio po
zastosowaniu leku.

Dawkowanie
Przed pierwszym zastosowaniem leku Intractum Hyperici należy zapoznać się z instrukcją zawartą w ulotce, a także kierować się
zaleceniami podanymi przez lekarza lub farmaceutę.
Dorośli i osoby starsze: 4 razy dziennie po 5 ml preparatu Intractum Hyperici rozcieńczonego w niewielkiej ilości płynu – najlepiej wody.
Jeżeli objawy utrzymują się u pacjenta przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, zaleca się ponowne skonsultowanie z lekarzem lub
farmaceutą.
By ułatwić dawkowanie leku Intractum Hyperici, produkt wyposażono w specjalną nakrętkę z ogranicznikiem wypływu, a także miarkę z
polipropylenu. Co ważne, jest to produkt naturalny, w związku z czym podczas jego przechowywania może wytworzyć się na dnie
charakterystyczny osad.

Działania niepożądane
Lek Intractum Hyperici może powodować szereg działań niepożądanych, które nie występują u każdego pacjenta, a ich częstość jest
nieznana. Zalicza się do nich:
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zaburzenia żołądkowo-jelitowe;
skórne reakcje alergiczne;
zmęczenie.

Osoby o jasnej karnacji mogą odczuwać reakcje fototoksyczne podczas przyjmowania leku Intractum Hyperici, np. oparzenia skóry,
bóle głowy.

Przechowywanie
Lek Intractum Hyperici należy zawsze przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym i zaciemnionym miejscu, które jest
niewidoczne i niedostępne dla dzieci. Nie zaleca się stosowania leku po upływie terminu ważności, który zamieszczony jest na
opakowaniu. Termin ważności podany na opakowaniu oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Leku nie należy wyrzucać do kanalizacji
lub domowych pojemników na odpadki. Zaleca się skontaktować z farmaceutą, który wskaże, w jaki sposób usunąć lek Intractum
Hyperici, którego już nie używamy.

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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