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Kelicardina krople doustne 40 g
 

Cena: 11,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 g

Postać Płyny doustne

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 16,8 g wyciągu płynnego z ziela konwalii majowej, 8,0 g wyciągu płynnego z kwiatostanu głogu, 12,0 g wyciągu
płynnego z owocu aminka mniejszego, 0,0428 g rutyny. 1 ml preparatu odpowiada aktywności 3,5 j.g. glikozydów konwalii.

Wskazania i działanie

Preparat jest tradycyjnie stosowany w łagodnej postaci niewydolności krążenia (I; II stopień według NYHA), bez objawów zastoju
krążenia
Preparat można stosować w osłabieniu mięśnia sercowego u osób w wieku starszym oraz wspomagająco w chorobach naczyń
wieńcowych.

Preparat zwiększa siłę skurczu mięśnia sercowego i zmniejsza nieznacznie częstotliwość skurczów serca. Ponadto wykazuje działanie
rozkurczające głównie na ściany naczyń wieńcowych serca i na mięśnie gładkie oskrzeli. Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń
włosowatych, poprawia krążenie obwodowe.

Dawkowanie
Dorośli 20 kropli (ok. 1 ml) 3 razy dziennie. Młodzież od 13 do 16 lat 12 kropli 3 razy dziennie. Dzieci od 7 do 12 lat 7 kropli 3 razy
dziennie. Preparat zaleca się przyjmować między posiłkami.

Przeciwwskazania
Należy pamiętać, aby nie stosować leku, gdy występują: nadwrażliwość na składniki preparatu, zapalenie wsierdzia, miażdżyca naczyń
wieńcowych, blok serca, zawał mięśnia sercowego, okres podawania sulfonamidów, stany niedoboru potasu, W przypadku wystąpienia
obrzęków spowodowanych przez niewydolność serca należy skonsultować się z lekarzem. Ze względu na zawartość etanolu nie
podawać dzieciom do 7 roku życia.

Informacje dodatkowe
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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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