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Kalms x 100 tabl
 

Cena: 35,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 tabl

Postać Tabletki

Producent LANES

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Gentianae radix, Lupuli strobilus, Valeriana
radix

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Kalms w postaci tabletek drażowanych jest wyrobem roślinnym, który stosuje się w stanach napięcia nerwowego i problemach ze
snem. Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12. roku życia. Może być stosowany również przez
diabetyków.

Na co jest Kalms? Wskazaniem do stosowania leku są łagodne objawy towarzyszące napięciu nerwowemu. Dodatkowo produkt można
stosować w celu wspomagania snu. Może być przydatny między innymi w przypadku stresu, który odbija się na jakości funkcjonowania.
Jest to wyrób roślinny – jego substancje czynne to wyciąg z szyszek chmielu, kozłka lekarskiego oraz korzenia goryczki żółtej.
Substancje zawarte w składnikach czynnych leku wykazują właściwości uspokajające i wyciszające, dzięki czemu produkt redukuje
napięcie oraz ułatwia zasypianie.

W opakowaniu znajduje się 100 tabletek drażowanych Kalms. W skład każdej z nich wchodzi 45 mg sproszkowanych szyszek chmielu
(Lupuli flos pulvis), 33,75 mg wyciągu z korzenia kozłka lekarskiego z alkoholowym ekstrahentem – etanolem 45–80% v/v (Valerianae
extractum hydroalcoholicum siccum (4:1)) oraz 22,5 mg wyciągu z korzenia goryczki żółtej z alkoholowym ekstrahentem – etanolem
50% v/v (Gentianae extractum siccum (4:1)). Formułę leku uzupełniają składniki pomocnicze, czyli guma arabska i wosk pszczeli, a
dodatkowo węglan wapnia, wosk Carnauba i dwutlenek koloidalny krzemu. W składzie znajduje się również dodatek skrobi kukurydzianej
i stearynianu magnezu, szelak, glikolan sodowy skrobi, kwas stearynowy, sacharoza, talk oraz dwutlenek tytanu.

Produkt leczniczy należy stosować zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w dołączonej do opakowania ulotce, chyba że lekarz
indywidualnie zmodyfikuje podane tam dawkowanie. Zaleca się przyjmowanie leku Kalms w łagodnych objawach napięcia umysłowego
oraz jako środek wspomagający zasypianie. W przypadku łagodnych objawów napięcia powinno się przyjmować 3 tabletki Kalms w
częstotliwości 3 razy na dobę. Jeśli jest to konieczne, dopuszczalne jest zwiększenie ilości przyjmowanego leku do 4 dawek na dobę. W
przypadku stosowania Kalms na sen, należy przyjąć dawkę 3 tabletek produktu na około 30 minut przed snem. Jeśli okaże się to
niewystarczające, możliwe jest dodatkowe przyjęcie jeszcze jednej dawki leku wieczorem.

Nie powinno się stosować większych dawek leku niż jest to zalecane. Jeśli stosowanie leku przez 4 tygodnie nie przyniesie
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oczekiwanych rezultatów w postaci ustąpienia objawów lub te się wręcz nasilą, wówczas koniecznie należy skonsultować się z
lekarzem. W przypadku wzmożonej senności związanej z przyjęciem leku nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przyjmując lek Kalms, należy liczyć się z możliwością wystąpienia jego skutków ubocznych, chociaż nie pojawiają się one u każdej
osoby stosującej te tabletki, a u różnych pacjentów występują z różnym nasileniem. Do skutków ubocznych leku zaliczyć można
zaburzenia pracy żołądka i jelit, które mogą objawiać się między innymi skurczami w jamie brzusznej oraz nudnościami. W ulotce nie
podano informacji o częstotliwości występowania tych działań niepożądanych, gdyż nie jest ona znana. Pojawienie się opisanych w
ulotce skutków ubocznych leku oraz tych w ulotce niewspomnianych należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Kalms posiada również przeciwwskazania. Nie powinien być przyjmowany przez pacjentów z nadwrażliwością na jego substancje
czynne lub pomocnicze. Lek nie może być stosowany przez dzieci w wieku poniżej 12 lat. W przypadku poważniejszych dolegliwości
napięcia lub problemów ze snem zaleca się konsultację z lekarzem. Produktu leczniczego nie powinno się łączyć z syntetycznymi lekami
uspokajającymi. Ponadto nie mogą go stosować pacjentki w ciąży i karmiące piersią.

Kalms jest lekiem, który należy odpowiednio przechowywać –w temperaturze nie wyższej niż 25°C, a oprócz tego trzeba go
zabezpieczyć, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci.

Skład
1 tabletka zawiera substancje czynne:

Lupuli flos pulvis (sproszkowane szyszki chmielu) 45,00 mg
Valerianae extractum hydroalcoholicum sicccum (4:1) (wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego) 33,75 mg ekstrahent: etanol 45 -
80% ( V/V )
Gentianae extractum siccum (4:1) (wyciąg z korzenia goryczki żółtej) 22,50 mg ekstrahent: etanol 50 % (V/V)

Substancje pomocnicze: maltodekstryna, krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny, skrobia ku kurydziana, guma arabska, sacharoza,
kwas stearynowy, skrobi glikolan sodowy, magnezu stearynian, krzemu dwutlenek koloidalny, shellac varnish (szelak, alkohole
farmaceutyczne), sacharoza, wapnia węglan, talk, tytanu dwutlenek, Mastercote white SP0950 G (tytanu dwutlenek, sacharoza, woda
oczyszczona, alkohole farmaceutyczne), wosk pszczeli, wosk Carnauba.
Lek Kalms zawiera sacharozę (cukier) .

Wskazania i działanie
Kalms jest lekiem przeznaczonym do stosowania w łagodnych objawach napięcia nerwowego i jako środek wspomagający sen. Produkt
leczniczy tradycyjnie stosowany w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i
doświadczeniu.
Lek może być przyjmowany przez diabetyków. 1 tabletka zawiera 248 mg sacharozy (0,02 jednostki chlebowej).

Dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 

W łagodnych objawach napięcia nerwowego: przyjąć dawkę jednorazową 3 tabletki, do 3 razy na dobę.
Maksymalnie do 4 razy na dobę.
Jako środek wspomagający sen: przyjąć dawkę jednorazową 3 tabletki na pół godziny przed planowanym snem.
Jeśli to będzie niezbędne można przyjąć jeszcze jedną dawkę wieczorem.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Kalms: jeśli występuje nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek ze składników pomocniczych tego
leku.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Po przyjęciu leku mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit ( np. nudności, skurcze w jamie brzusznej). Brak danych dotyczących
częstości występowania tych działań niepożądanych.

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.
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Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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