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Klimadynon 2,8 mg x 60 tabl powlekanych
 

Cena: 33,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent BIONORICA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cimicifugae racemosae

Opis produktu
 

Skład
Jedna tabletka powlekana zawiera 2,8 mg suchego wyciągu z Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., rhizoma (kłącze pluskwicy groniastej)
(DERnatywny 5-10:1); rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 58% (V/V). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna tabletka
zawiera 17,2 mg laktozy jednowodnej.

Wskazania i działanie
Produkt leczniczy roślinny stosowany u dorosłych kobiet w łagodzeniu dolegliwości menopauzalnych takich jak uderzenia gorąca i obfite
pocenie się.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: 
Pacjentki z zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie powinny zachować ostrożność podczas przyjmowania produktu leczniczego
Klimadynon. U takich pacjentek należy przeprowadzić testy czynnościowe wątroby. Jeśli u pacjentek pojawią się objawy przedmiotowe i
podmiotowe sugerujące uszkodzenie wątroby (zmęczenie, utrata apetytu, zażółcenie skóry i oczu lub silny ból brzucha z nudnościami i
wymiotami lub ciemne zabarwienie moczu), pacjentki powinny przerwać przyjmowanie produktu leczniczego Klimadynon i niezwłocznie
zwrócić się do lekarza. W przypadku wystąpienia krwawienia z pochwy lub innych objawów, należy zwrócić się do lekarza. Produktu
leczniczego Klimadynon nie należy przyjmować jednocześnie z estrogenami, o ile nie zalecił tego lekarz. Pacjentki leczone wcześniej lub
obecnie w związku z rakiem piersi lub innymi nowotworami zależnymi od hormonów nie powinny stosować produktu leczniczego
Klimadynon bez konsultacji z lekarzem. Jeśli podczas stosowania produktu leczniczego objawy ulegną nasileniu, należy poradzić się
lekarza lub farmaceuty. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją
galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy galaktozy.

Dawkowanie
Dorosłe kobiety w czasie menopauzy: dawka dobowa: po 1 tabletce powlekanej dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Jeśli objawy
utrzymują się podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Produktu leczniczego

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/klimadynon-2-8-mg-x-60-tabl-powlekanych.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Klimadynon nie należy stosować bez porady lekarza dłużej niż przez 6 miesięcy. Brak dostępnych danych odnośnie dawkowania leku w
przypadku występowania zaburzeń czynności nerek. Do podawania doustnego. Tabletki należy popić płynem. Tabletek nie należy żuć
ani ssać.

Działania niepożądane
Częstość nieznana: objawy żołądkowo jelitowe (tj. zaburzenia dyspeptyczne, biegunka); stosowaniu produktów zawierających pluskwicę
groniastą towarzyszy działanie toksyczne na wątrobę (w tym zapalenie wątroby, żółtaczka, nieprawidłowe wyniki testów
czynnościowych wątroby); reakcje skórne (pokrzywka, świąd, wysypka), obrzęk twarzy; obrzęk obwodowy.

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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