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

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

 

 

Krople żołądkowe forte 35 g (Herbapol Lublin)
 

Cena: 6,12 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 35 g

Postać Krople

Producent HERBAPOL LUBLIN

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Wstęp
Krople żołądkowe forte Herbapol zawierają związki goryczkowe oraz olejki eteryczne, które pobudzają wydzielanie soku żołądkowego
oraz żółci. W ten sposób regulują procesy trawienne oraz wzmagają łaknienie. Związki czynne znajdujące się w składnikach preparatu
uspokajają, działają rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego oraz łagodzą objawy niestrawności.

Dodatkowo w składzie kropli znajduje się propyfenazon o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym.

Skład
Nalewka kozłkowa, nalewka z mięty pieprzowej, nalewka z dziurawca, nalewka gorzka z: ziela piołunu, liści bobrka, owocni pomarańczy
gorzkiej, kłącza perzu, propyfenazon

Wskazania i działanie
Krople żołądkowe forte Herbapol działają rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego. Ułatwiają objawowe leczenie
niestrawności i innych dolegliwości układu pokarmowego.

W składzie kropli żołądkowych forte 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.
● 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
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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 Krople żołądkowe forte Herbapol przeznaczony jest do stosowania doustnego.

Należy przyjmować lek na łyżeczce cukru lub po rozcieńczeniu z wodą.
Dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia:
● W leczeniu objawów niestrawności: doraźnie 50 kropli (1/2 łyżeczki płynu) rozpuszczone w 1/4 szklanki wody.
● W przypadku braku łaknienia: 50 kropli rozpuszczonych w 1/4 szklanki wody. Przyjmować ok. 30 minut przed jedzeniem, 3-4 razy na
dobę.

Nie przekraczać zalecanych dawek.
Jeśli po zastosowaniu leku Krople żołądkowe forte Herbapol objawy nie ustąpią lub ulegną nasileniu, należy zgłosić się do lekarza. Nie
stosować dłużej niż przez okres 6-7 dni.

Przeciwwskazania
Leku Krople żołądkowe forte Herbapol nie stosować w przypadku:

● Nadwrażliwości na którąkolwiek substancję czynną lub jakikolwiek z pozostałych składników leku,
● Nadkwaśności,
● Choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy,
● Choroby wątroby,
● Padaczki,
● Uzależnienie od alkoholu,
● Dzieci w wieku poniżej 12. roku życia,
● Ciąży lub karmienia piersią.

Działania niepożądane
Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z jego potencjalnymi interakcjami z innymi substancjami czynnymi. Preparat może
spowodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle głowy oraz reakcje alergiczne. 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.

Opis
100 g produktu leczniczego zawiera: nalewkę z Valeriana officinalis L., radix (korzeń kozłka) (1:5), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70°
- 25,0 g; nalewkę z Mentha x piperite L., folium (liść mięty pieprzowej) (1:20), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 90° - 25,0 g; nalewkę z
Hypericum perforatum L., herba (ziele dziurawca) (1:4,47), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70° - 25,0 g; nalewkę gorzką (Amara
tinctura) (1:5) z Gentiana lutea L., radix (korzeń goryczki), Menyanthes trifoliata L., folium (liść bobrka), Citrus aurantium L., pericarpium
(naowocnia pomarańczy gorzkiej) - (rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70°) - 25,0 g. Produkt zawiera 65%-75% (V/V) etanolu. Płyn
doustny.

Składniki
Hypericum Perforatum, Mentha Piperita, Solanum Dulcamara, Valeriana Officinalis

Stosowanie
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
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Nie zaleca się podawania produktu leczniczego dzieciom w wieku poniżej 12 lat. Nie stosować u pacjentów z uszkodzeniem mózgu i
chorobami umysłowymi. Pacjenci z refluksem żołądkowo-przełykowym (zgagą) powinni unikać stosowania przetworów z liści mięty
pieprzowej ze względu na możliwość nasilenia się zgagi. Pacjenci z kamicą żółciową i innymi schorzeniami dróg żółciowych powinni
zachować szczególną ostrożność podczas stosowania przetworów z liści mięty pieprzowej. Podczas leczenia należy unikać intensywnej
ekspozycji na promieniowanie UV. Ten produkt leczniczy zawiera 1500 mg alkoholu (etanolu) w każdych 2,5 ml płynu (4500 mg w 7,5 ml
płynu). Ilość alkoholu w dawce tego produktu (2,5 ml) jest równoważna 38 ml piwa lub 15 ml wina (113 ml piwa lub 45 ml wina na 7,5 ml
płynu). Dawka 2,5 ml (7,5 ml) płynu podana młodzieży w wieku 12 lat o masie ciała 40 kg spowoduje narażenie na etanol wynoszące 38
mg/kg mc. (113 mg/kg mc.), co może spowodować zwiększenie stężenia alkoholu we krwi (ang. blood alcohol concentration, BAC) o
około 6,3 mg/100 ml (18,8 mg/100 ml). Dawka 2,5 ml (7,5 ml) płynu podana dorosłemu o masie ciała 70 kg spowoduje narażenie na
etanol wynoszące 21 mg/kg mc. (64 mg/kg mc.), co może spowodować zwiększenie stężenia alkoholu we krwi (ang. blood alcohol
concentration, BAC) o około 3,6 mg/100 ml (10,7 mg/100 ml). Alkohol w tym produkcie może zmieniać działanie innych leków. Jeśli
pacjent przyjmuje inne leki, powinien poradzić się lekarza lub farmaceuty. Jeśli pacjent ma padaczkę lub problemy z wątrobą, powinien
poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego produktu. Jeśli pacjent jest uzależniony od alkoholu, powinien poradzić się lekarza lub
farmaceuty przed zastosowaniem tego produktu. Ilość alkoholu w tym produkcie może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn, gdyż może on wpływać na ocenę sytuacji i szybkość reakcji.
.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

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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