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Melatonina 1 mg x 90 tabl
 

Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 tabl

Postać Tabletki

Producent LEK-AM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Melatoninum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Melatonina 1 mg LEK-AM w postaci tabletek jest preparatem z melatoniną, który może być przyjmowany zarówno krótkotrwale (np.
przy podróżach ze zmianami stref czasowych), jak i długotrwale (np. przez pacjentów niewidomych). Na co jest Melatonina 1 mg LEK-
AM? Wskazaniem do stosowania leku są problemy ze snem, w tym zarówno te regularne, jak i pojawiające się u pacjentów
sporadycznie. Tego typu tabletki mogą być pomocne w regulowaniu zaburzeń snu związanych z pracą zmianową lub zmianami stref
czasowych, a poza tym można z nich korzystać w przypadku zaburzeń rytmu dobowego występujących u pacjentów niewidomych.
Składnikiem czynnym leku jest melatonina, która jest hormonem naturalnie występującym w organizmie człowieka. Melatoninę
produkuje szyszynka – hormon ten jest istotny dla regulacji cyklu dobowego człowieka. W składzie leku Melatonina 1 mg LEK-AM
znajduje się syntetyczny odpowiednik naturalnej melatoniny.

W opakowaniu znajduje się 90 tabletek Melatonina 1 mg LEK-AM. W skład każdej z nich wchodzi 1 mg melatoniny oraz składniki
pomocnicze. Lek jest przeznaczony do przyjmowania doustnego, a przed jego użyciem należy przeczytać dołączoną do opakowania
ulotkę. Preparat należy przyjmować w dawkach dostosowanych do wskazania, w związku z którym pacjent planuje korzystać z leku.

W przypadku zaburzeń snu będących efektem zmiany stref czasowych zaleca się przyjmowanie 2–3 mg substancji czynnej 1 raz na
dobę po zapadnięciu zmroku – wówczas stosowanie leku należy zacząć już 1 dnia podróży i kontynuować aż do 2–3 dni po jej
zakończeniu. Jeśli natomiast pacjent pracuje zmianowo i to jest przyczyną jego zaburzeń snu, powinien przyjmować 1–5 mg substancji
czynnej na dobę – wówczas lek należy przyjmować na około 1 godzinę przed snem. Pacjenci niewidomi zmagający się z zaburzeniami
snu powinni natomiast przyjmować 0,5–5 mg substancji czynnej raz na dobę, najlepiej w godzinach 21:00–22:00. Lek zaczyna działać
stopniowo – u niektórych nawet po 2 tygodniach od rozpoczęcia terapii. W czasie stosowania leku nie powinno się spożywać alkoholu.
Nie zaleca się też prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych będących w ruchu, gdyż lek może
powodować senność i przyczyniać się do spadku koncentracji.

Przyjmowanie leku Melatonina 1 mg LEK-AM może wiązać się z tym, że u pacjenta wystąpią działania niepożądane. Lek może
powodować zaburzenia układu nerwowego, w tym dolegliwości bólowe głowy i uczucie splątania, a także astenię i spadek temperatury
ciała, a poza tym może przyczynić się do sedacji – wspomniane skutki uboczne Melatonina 1 mg LEK-AM występują u pacjentów
najczęściej. Rzadziej natomiast lek powoduje inne działania niepożądane, które szczegółowo opisano w ulotce.
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Nie wszyscy pacjenci mogą przyjmować lek Melatonina 1 mg LEK-AM. Przeciwwskazania dotyczą nadwrażliwości na melatoninę lub
choć jeden ze składników pomocniczych tabletek. Lek nie powinien być również stosowany przez pacjentki spodziewające się dziecka
lub karmiące piersią. Przeciwwskazanie do stosowania leku stanowi również stan po spożyciu alkoholu.

Melatonina LEK-AM to produkt leczniczy przeznaczony do stosowania w przypadku występowania regularnych lub sporadycznych
problemów ze snem. Tabletki zostały stworzone z myślą o regulowaniu różnego rodzaju zaburzeń sennych, między innymi tych
związanych ze zmianą stref czasowych czy też pracą zmianową. Substancją czynną leku jest melatonina - substancja naturalnego
pochodzenia, odpowiedzialna za normowanie dobowego cyklu snu i czuwania. Dodatkowe przyjmowanie tabletek z melatoniną
gwarantuje zachowanie odpowiedniej ilości tego składnika, co w efekcie gwarantuje mniejsze problemy z zasypianiem oraz większe
prawdopodobieństwo naprzemiennie występujących faz snu (tzw. sen fizjologiczny). Obecność substancji pomocniczych, takich jak
krzemionka koloidalna czy celuloza mikrokrystaliczna pozwala zachować formę leku oraz dodatkowo wspiera działanie melatoniny.

Melatonina LEK-AM jest lekiem występującym w formie tabletek, z której każda zawiera po 5 mg melatoniny. Lek przeznaczony do
stosowania przez osoby dorosłe, borykające się z zaburzeniami snu. Produktu leczniczego nie powinno stosować się po spożyciu
alkoholu. Lek jest dostępny bez recepty. Produkt leczniczy powinien być przechowywany w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza
poza zasięgiem dzieci. W przypadku chęci jego stosowania oraz łączenia z innymi lekami należy o tym fakcie powiadomić lekarza lub
farmaceutę.

Skład
Substancja czynna: melatonina (Melatoninum).

1 tabletka zawiera 1 mg melatoniny.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna (201 g), kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna
bezwodna.

Wskazania i działanie
Melatonina jest substancją produkowaną w organizmie przez szyszynkę. Stężenie neurohormonu regulującego sen i czuwanie (czyli
tzw. biologiczny rytm okołodobowy) jest niskie w ciągu dnia i wysokie nocą. Dodatkowe stosowanie melatoniny zalecane jest w
przypadku zaburzeń cyklu biologicznego rytmu okołodobowego.

Melatonina to produkt leczniczy wskazany do stosowania u osób dorosłych, borykających się z zaburzeniami snu o różnym podłożu.
Lek wspomaga leczenie w przypadku następujących źródeł problemów z zasypianiem:

bezsenność spowodowana zmianą strefy czasowej czy pracą zmianową,
zaburzenia rytmu dobowego wśród pacjentów niewidomych.

Dawkowanie
Osoby dorosłe:

W przypadku zaburzeń snu związanych ze zmianą strefy czasowej: sugeruje się dawkować 2-3 mg melatoniny na dobę po zapadnięciu
zmroku, od pierwszego dnia podróży. Stosowanie powinno być kontynuowane przez następne 2-3 dni po zakończeniu podróży.

W przypadku zaburzeń snu związanych z pracą zmianową: należy stosować 1-5 mg melatoniny na dobę, godzinę przed zaśnięciem.

W przypadku zaburzeń rytmu dobowego snu wśród pacjentów niewidomych: zaleca się stosować 0,5-5 mg melatoniny na dobę około
godziny 22:00.

Przeciwwskazania
Melatonina stanowi produkt leczniczy wspomagający regulację zaburzeń snu. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów uczulonych
na melatoninę lub też na którąkolwiek z substancji obecną w składzie leku. Korzystanie z produktu jest niewskazane również po
spożyciu alkoholu i środków odurzających. Kolejnym przeciwwskazaniem do stosowania melatoniny jest okres ciąży i laktacji. W
przypadku chęci korzystania z leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Działania niepożądane
Jak w przypadku każdego leku, zażywanie melatoniny może wiązać się z wystąpieniem określonych działań niepożądanych. Do
najczęściej występujących należą:
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bóle głowy,
obniżona temperatura ciała,
nadmierna sedacja,
amencja.
Stosowanie leku może w niektórych przypadkach być powodem wystąpienia rzadziej spotykanych działań niepożądanych, takich jak:

zwiększona liczba napadów padaczkowych,
częstoskurcz (tachykardia),
świąd, pokrzywka, wysypka,
przerost gruczołu piersiowego (ginekomastia).

Ponadto, korzystanie z leku powinno zostać omówione z lekarzem w przypadku następujących schorzeń:

depresja,
zaburzenia czynności wątroby,
zaburzenia układu odpornościowego,
zaburzenia hormonalne,
zaburzenia czynności nerek.

Melatonina LEK-AM może wchodzić w reakcję z innymi substancjami, m.in. z citalopramem, estrogenami, lanzoprazolem oraz z innymi
lekami nasennymi (benzodiazepinami).

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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