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Melatonina 5 mg x 30 tabl
 

Cena: 21,66 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent LEK-AM

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Melatonina 5 mg w postaci tabletek jest preparatem przeznaczonym do stosowania doustnego. Na co jest Melatonina 5 mg?
Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie wspomagające zaburzeń snu oraz czuwania. Lek może być pomocny w przypadku
pacjentów pracujących na zmiany, a także u osób zmieniających strefy czasowe. Lek Melatonina 5 mg zaleca się też pacjentom
niewidomym, którzy zmagają się z zaburzeniami rytmu dobowego. Wskazaniem do stosowania produktu leczniczego jest też
bezsenność związana ze stresem lub trudnymi przeżyciami. Składnik czynny leku to melatonina, czyli substancja naturalnie występująca
również w organizmie człowieka, która produkowana jest przede wszystkim przez szyszynkę. Znajdująca się w leku Melatonina 5 mg
melatonina to syntetyczna substancja stanowiąca odpowiednik naturalnie występującego w organizmie hormonu. Uzupełnienie
poziomu melatoniny w organizmie może pomóc w zaburzeniach rytmu dobowego, skracając czas potrzebny do zaśnięcia i jednocześnie
korzystnie wpływając na jakość nocnego wypoczynku.
W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Melatonina 5 mg. W skład 1 tabletki leku wchodzi 5 mg melatoniny oraz składniki pomocnicze.
Przed zastosowaniem leku pacjent powinien przeczytać dołączoną do opakowania ulotkę. Lek Melatonina 5 mg należy stosować
według zaleceń zawartych w ulotce, chyba że lekarz indywidualnie je zmodyfikuje. Lek przeznaczony jest do stosowania doustnego, a
jego dawkowanie zależne jest od wskazania, w związku z którym będzie przez pacjenta przyjmowany. Szczegółowo zalecane
dawkowanie Melatonina 5 mg przedstawiono w ulotce. W przypadku zaburzeń snu będących efektem zaburzeń rytmu dobowego (np.
pojawiające się u pacjentów pracujących zmianowo) zaleca się przyjmowanie 1 tabletki Melatonina 5 mg na około 1 godzinę przed
snem. Pacjenci niewidomi powinni natomiast przyjmować 1 tabletkę Melatonina 5 mg około godziny 21:00-22:00. Przy zmianie stref
czasowych należy postępować zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ulotce. Po przyjęciu leku Melatonina 5 mg nie należy prowadzić
pojazdów oraz podejmować się wykonywania czynności wymagających skupienia i koncentracji.
U pacjentów przyjmujących lek Melatonina 5 mg mogą wystąpić pewne działania niepożądane, jednak ich pojawienie się nie jest
konieczne u każdej osoby przyjmującej preparat. Najczęściej lek przyczynia się do zaburzeń ze strony układu nerwowego. Może
powodować bóle głowy i spadek temperatury ciała, poza tym może przyczyniać się do dezorientacji, astenii i sedacji. Pozostałe skutki
uboczne Melatonina 5 mg podano w ulotce.
Lek Melatonina 5 mg ma przeciwwskazania, więc nie każdy może go przyjmować. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów
nadwrażliwych na melatoninę, poza tym nie należy z niego korzystać w ciąży i w czasie karmienia piersią. Lek nie powinien być również
przyjmowany po spożyciu alkoholu. Zaleca się ostrożne stosowanie leku w przypadku zaburzeń czynności wątroby lub układu
odpornościowego, a także przy zaburzeniach hormonalnych i zaburzeniach czynności nerek, a oprócz tego w przypadku padaczki i
depresji – wspomniane przypadki pacjentów wymagają konsultacji z lekarzem przed rozpoczęciem ewentualnej terapii.
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Skład

Substancja czynna: melatonina (Melatoninum).

1 tabl. zawiera 5 mg melatoniny.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna 102, kroskarmeloza sodowa, stearynian magnezu, krzemionka koloidalna
bezwonna.

Ważne informacje
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.

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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