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Krople żołądkowe 35 g (Aflofarm)
 

Cena: 4,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 35 g

Postać Krople

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Wstęp
Krople żołądkowe Aflofarm to lek w postaci kropli doustnych, który jest stosowany w przypadku dolegliwości układu pokarmowego,
takich jak np. niestrawność, skurcze i bóle żołądka, a także wzdęcia, czy też pomocniczo przy kolce wątrobowej. Lek posiada formułę
opartą na składnikach pochodzenia roślinnego i jest przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat. Wykazuje działanie
przeciwbólowe i rozkurczowe, a dodatkowo działa przeciwbakteryjnie i przeciwwzdęciowo.

Wskazaniem do stosowania Kropli żołądkowych Aflofarm są zaburzenia trawienia, niestrawność oraz brak łaknienia. Krople doustne
mają brunatnozielony kolor i ziołowo-miętowy zapach, a dodatkowo charakterystyczny, gorzki smak. W ich skład wchodzą produkty
pochodzenia roślinnego, które korzystnie wpływają na układ pokarmowy i trawienie, działając rozkurczowo i przeciwwzdęciowo, a także
przeciwbólowo i przeciwbakteryjnie. Lek pobudza łaknienie oraz wydzielanie śliny i soku żołądkowego, co wiąże się z obecnością
substancji goryczkowych oraz olejków eterycznych w jego formule, które drażnią zakończenia nerwowe zlokalizowane w kubkach
smakowych języka.

W skład produktu wchodzi ekstrakt z waleriany (kozłka lekarskiego), mięty pieprzowej oraz ziela dziurawca, a także składniki
pomocnicze. Działanie waleriany wiąże się z redukcją napięcia mięśni gładkich, a dodatkowo roślina ta działa wiatropędnie i przyczynia
się do zwiększenia produkcji soków żołądkowych. Mięta pieprzowa natomiast pobudza wydzielanie soku żołądkowego i żółci, ułatwiając
trawienie. Działa również rozkurczowo na mięśnie gładkie układu pokarmowego, ma właściwości wiatropędne i dodatkowo wzmagające
łaknienie. Ziele dziurawca ma natomiast właściwości rozkurczowe – jeśli chodzi o mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i dróg
żółciowych. Zastosowanie kropli żołądkowych redukuje zatem dolegliwości układu pokarmowego takie jaki wzdęcia, skurcze i bóle
brzucha, a na dodatek niestrawność i brak apetytu.

Krople żołądkowe Aflofarm są dostępne w opakowaniu 35 g z wygodnym kroplomierzem. 1 opakowanie umożliwia dozowanie 35 kropli
leku. Krople żołądkowe Aflofarm należy stosować zgodnie z zalecanym w ulotce dawkowaniem. Należy stosować jednorazowo 15
kropli leku, rozpuszczając je w kieliszku wody. Lek można przyjmować 3-6 razy na dobę, pilnując jego spożycia na 30 minut przed
posiłkiem. Jeśli dolegliwości ze strony układu pokarmowego będą się utrzymywać mimo zastosowania leku, zaleca się konsultację z
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lekarzem.

Lek może wywoływać u niektórych pacjentów skutki uboczne, ale nie muszą one wystąpić u każdego. Jeśli chodzi o działania
niepożądane Kropli żołądkowych Aflofarm, wymienia się sporadyczne przypadki nietolerancji korzenia waleriany, które to mogą
objawiać się nudnościami i skurczami brzucha. W przypadku osób wrażliwych może pojawić się również zgaga. W skład leku wchodzi
ponadto intrakt z dziurawca, a to może przyczynić się do nadwrażliwości na światło słoneczne, w tym szczególnie w przypadku osób z
jasną karnacją. W skład leku wchodzi 65-72% v/v etanolu, co odpowiada 370 mg na dawkę jednorazową 15 kropli (odpowiada to 8,23 ml
piwa bądź 3,43 ml wina). Ze względu na to, że w skład leku wchodzi etanol, lek może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów
oraz obsługi maszyn.

Krople żołądkowe Aflofarm, choć są oparte na składnikach pochodzenia roślinnego, które na ogół są dobrze tolerowane, posiadają także
przeciwwskazania do stosowania. Nie są zalecane przede wszystkim pacjentom z nadwrażliwością na substancję czynną lub
pomocnicze produktu, a oprócz tego nie powinny być stosowane przez osoby z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy. Nie zaleca
się ich stosowania u dzieci poniżej 12. roku życia. Leku nie powinny stosować również kobiety będące w ciąży i karmiące dziecko piersią.
W skład leku wchodzi ponadto etanol, co może być szkodliwe dla pacjentów z uszkodzoną wątrobą, padaczką, chorobą alkoholową,
chorobami umysłowymi, czy też uszkodzeniami mózgu.

Lek powinien być przechowywany w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Skład
Tinctura Valerianae 25,0 cz. Tinctura Menthae 25,0 cz. Intractum Hyperici 25,0 cz. Tinctura Amara 25,0 cz.

Wskazania i działanie
Krople żołądkowe Aflofarm działają rozkurczowo i przeciwbólowo. Preparat wykazuje także działanie przeciwwzdęciowe i
przeciwbakteryjne.

W składzie kropli żołądkowych znajdują się takie substancje i wyciągi roślinne jak:

● Waleriana (korzeń kozłka lekarskiego) – zmniejsza napięcie mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Waleriana wykazuje działanie
wiatropędne i rozkurczowe, a także zwiększa produkcję soków żołądkowych. Pomaga więc niwelować objawy chorób układu
pokarmowego i moczowego. Jej przyjmowanie działa również w niewielkim stopniu przeciwdepresyjnie, przeciwdrgawkowo oraz
przeciwskurczowo. Korzeń kozłka lekarskiego ułatwia zasypianie. Od lat ziele kozłka lekarskiego (waleriana) stosowane było także jako
remedium na problemy związane ze stanami migrenowymi i nerwicowymi.
● Mięta pieprzowa – liście mięty pieprzowej zawierają garbniki, flawonoidy, kwasy organiczne, fitosterole, witaminy, sole mineralne
(zwłaszcza żelaza, miedzi, magnezu, sodu, cynku, manganu). Tak bogaty skład sprawia, że roślina pobudza wydzielanie soku
żołądkowego oraz działa żółciopędnie. Ułatwia więc trawienie i ogranicza objawy niestrawności. Mięta pieprzowa wykazuje również
działanie wiatropędne, dzięki czemu normalizuje pracę przewodu pokarmowego, a także wpływa na perystaltykę jelit. Działa
rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego oraz wzmaga łaknienie.
● Ziele dziurawca – dobroczynne działanie dziurawca wynika z występujących w nim substancji takich jak: flawonoidy, naftodiantrony,
pochodne fluoroglucyny, kwasy fenolowe, garbniki, ksantony oraz kwas γ-aminomasłowy (GABA). Dzięki temu ziele dziurawca działa
rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych oraz naczyń krwionośnych. Można więc stosować je w
stanach zapalnych wątroby oraz różnych schorzeniach układu pokarmowego.
● Nalewka gorzka, czyli etanolowo-wodny wyciąg z ziół zawierający liczne związki goryczowe stymuluje wydzielanie śliny oraz śluzu,
kwasu solnego i pepsyny w żołądku jednocześnie pobudzając łaknienie.

Dawkowanie
Preparat do stosowania doustnego. Należy przyjmować go maksymalnie 3-4 razy dziennie po ok. 15-30 kropli. Krople rozpuścić w
kieliszku wody i wypić na 30 minut przed planowanym posiłkiem. Można także stosować preparat doraźnie, gdy wystąpią zaburzenia
trawienia – wówczas zalecana jednorazowa dawka Kropli żołądkowych Aflofarm wynosi 30-40 kropli.

Przeciwwskazania
Kropli żołądkowych Aflofarm nie stosować w przypadku wystąpienia:

● Nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu,
● nadkwaśności,
● choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Ze względu na zawartość propyfenazonu nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 15. roku życia i osób w wieku podeszłym, także u
kobiet w ciąży i matek karmiących. Ze względu na zawartość etanolu lek może działać szkodliwie przy uszkodzeniu wątroby, chorobie
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alkoholowej, padaczce, uszkodzeniach mózgu oraz chorobach umysłowych.

Działania niepożądane
Jak każdy lek także Krople żołądkowe Aflofarm mogą wywołać działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. Na skutek
przyjmowania leku zawierającego korzeń kozłka mogą wystąpić objawy żołądkowo-jelitowe (np. nudności, skurczowe bóle brzucha) lub
uczucie nadmiernego zmęczenia. Leki zawierające w składzie wyciąg z mięty pieprzowej mogą powodować nasilenie się zgagi, objawów
refluksu żołądkowo-przełykowego, a także podrażnienia błony śluzowej żołądka. Skutkami przyjmowania leków zawierających ziele
dziurawca mogą być ból głowy, zawroty głowy, osłabienie, wzmożone pocenie się, niestrawność.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
35

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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