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Mastodynon N 50 ml
 

Cena: 53,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Krople

Producent BIONORICA

Rodzaj rejestracji Lek homeopatyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
100 g kropli zawiera:
Vitex Agnus-castus TM=D1 20 g
Caulophyllum thalictroides D4 10 g
Cyclamen purpurascens D4 10 g
Strychnos ignatii D6 10 g
Iris versicolor D2 20 g
Lilium lancifolium D3 10 g
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: etanol 53% (v/v).

Wskazania i działanie
Wspomagająco w zespole napięcia przedmiesiączkowego z takimi objawami, jak: mastodynia (bolesność piersi), zaburzenia równowagi
emocjonalnej, po wykluczeniu przez lekarza poważnych przyczyn dolegliwości.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:
Jeśli objawy mają niejasny, nawrotowy lub przewlekły charakter, pacjentka powinna skonsultować się z lekarzem, gdyż mogą one
wynikać ze schorzenia wymagającego dokładniejszej diagnostyki. Pacjentki chorujące obecnie lub w przeszłości z powodu
estrogenozależnego raka przed podjęciem terapii kroplami Mastodynon N powinny skonsultować się z lekarzem. Pacjentki leczone za
pomocą agonistów lub antagonistów dopaminy oraz estrogenów i antyestrogenów, przed podjęciem terapii kroplami Mastodynon N
powinny skonsultować się z lekarzem. Z powodu braku odpowiednich danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u dzieci,
nie należy go stosować u pacjentek w wieku poniżej 18 lat. Mastodynon N, krople doustne nie powinien być stosowany u pacjentek,
które nie rozpoczęły jeszcze regularnego miesiączkowania w okresie pokwitania. Jeśli objawy pogorszą się w czasie stosowania leku
Mastodynon N, krople doustne, należy zgłosić się do lekarza lub farmaceuty. Owoce Vitex agnus-castus oddziałują na układ
przysadkowo-podwzgórzowy i dlatego pacjentki, u których stwierdzono zaburzenia przysadki mózgowej powinny skonsultować się z
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lekarzem przed podjęciem leczenia. Owoce Vitex agnus-castus stosowane w przypadku guzów wydzielających prolaktynę w przysadce
mózgowej mogą maskować objawy guza. Produkt leczniczy zawiera 53% (v/v) etanolu, oznacza to, że 30 kropli produktu zawiera 0,39 g
alkoholu, co jest równe 10 ml piwa lub 4 ml wina. Może być szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Obecność alkoholu należy
również uwzględnić stosując produkt u kobiet w ciąży, karmiących piersią, dzieci oraz grupach zwiększonego ryzyka, takich jak osoby z
chorobami wątroby czy padaczką.

Dawkowanie
Dorosłe kobiety, powyżej 18 roku życia - po 30 kropli rozpuszczonych z niewielką ilością wody dwa razy dziennie (rano i wieczorem).
Mastodynon N może być przyjmowany równocześnie z innymi płynami. Lek Mastodynon N należy przyjmować przez co najmniej 2-3
miesiące - także w trakcie menstruacji. Jeśli po 6 tygodniach przyjmowania produktu leczniczego dolegliwości pozostaną, należy
skontaktować się z lekarzem. Z powodu braku odpowiednich danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u dzieci, nie należy
go stosować u pacjentek w wieku poniżej 18 lat.

Działania niepożądane
Częstość nieznana: zaburzenia układu immunologicznego: ciężkie reakcje alergiczne z obrzękiem twarzy, dusznością i zaburzeniami
połykania; zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy, zawroty głowy; zaburzenia żołądkowo-jelitowe (takie jak nudności, bóle brzucha);
zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (alergiczne) reakcje skórne (wysypka i pokrzywka), trądzik; zaburzenia układu rozrodczego i piersi:
zaburzenia miesiączkowania.
W przypadku pojawienia się pierwszych objawów nadwrażliwości lub reakcji alergicznych należy natychmiast przerwać stosowanie
kropli Mastodynon N. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym również te niewymienione powyżej, należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

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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