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Melisal forte syrop 125 g
 

Cena: 22,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 125 g

Postać Syropy

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Melisal Forte w postaci syropu jest preparatem z płynnym wyciągiem z liścia melisy, kwiatostanu głogu oraz korzenia arcydzięgla,
który działa uspokajająco. Jest on przeznaczony do stosowania doustnego przez pacjentów dorosłych i młodzież powyżej 12. roku
życia, a na wyraźne wskazanie pediatry również przez dzieci młodsze. Na co jest Melisal Forte syrop? Wskazaniem do stosowania leku
są łagodne stany napięcia nerwowego. Skuteczność Melisal Forte można zaobserwować przy długotrwałym używaniu medykamentu.

W opakowaniu znajduje się 125 g leku Melisal Forte syrop. W skład 100 g leku wchodzi 10,0 g wyciągu złożonego z liścia melisy,
kwiatostanu głogu oraz korzenia arcydzięgla, a także składniki pomocnicze. Do składników pomocniczych leku Melisal Forte syrop
zalicza się koncentrat z porzeczki oraz olejek cytronelowy jawajski, a oprócz tego sacharozę i wodę oczyszczoną. W składzie syropu
znajduje się 0,4% etanolu. Przed przyjęciem leku należy przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania.

Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, dawkowanie Melisal Forte syrop podane w ulotce powinno być przestrzegane przez pacjenta. Młodzieży
od 12. roku życia oraz pacjentom dorosłym zaleca się przyjmowanie 1 łyżki stołowej (15 ml) leku 2–3 razy na dobę. Dawkowanie leku u
dzieci młodszych powinien ustalić pediatra, o ile uzna za zasadne przyjmowanie produktu przez pacjentów z tej grupy wiekowej.

Jeśli pacjent będzie mieć wrażenie, że lek działa na niego za mocno lub za słabo, powinien skonsultować się z lekarzem. Melisal Forte
działa uspokajająco, więc nie należy bezpośrednio po jego zażyciu prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn. W czasie stosowania leku
należy też unikać ekspozycji na promieniowanie UV, gdyż substancje zawarte w korzeniu arcydzięgla przyczyniają się do uwrażliwienia
skóry na światło.

U pacjentów przyjmujących lek Melisal Forte syrop mogą wystąpić działania niepożądane, chociaż nie u każdego się one pojawiają.
Dotychczas skutki uboczne Melisal Forte syrop nie zostały jednak stwierdzone. Zaobserwowanie u siebie działań niepożądanych
produktu stanowi natomiast wskazanie do konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Nie wszyscy pacjenci mogą przyjmować lek Melisal Forte syrop. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na jego składniki czynne lub
pomocnicze. Lek nie powinien być stosowany przez dzieci w wieku poniżej 12 lat, chyba że na wyraźne wskazanie lekarza pediatry.
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Pacjentki oczekujące dziecka i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem w kwestii ewentualnego przyjmowania leku, gdyż
nie były wykonywane badania kliniczne dotyczące stosowania produktu u tej grupy pacjentek. W składzie preparatu znajduje się
sacharoza, dlatego pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami, w tym nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-
galaktozy czy też pacjenci z niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować syropu. Pacjenci zmagający się z cukrzycą
powinni natomiast uwzględnić, że 1 łyżka syropu ma 12 g sacharozy.

Skład
100 g syropu zawiera
Substancja czynna

Wyciąg płynny złożony (1:1) z: liścia melisy (Melissae folio,), kwiatostanu głogu (Crataegi inflorescentia) i korzenia arcydzięgla
(Archangelicae radice) (77/15/8) – 10,0 g

Substancje pomocnicze

Koncentrat z porzeczki, olejek cytronelowy jawajski, sacharoza, woda oczyszczona.

Syrop zawiera do 0,4% etanolu.

Wskazania i działanie

Syrop Melisal® forte jest to produkt leczniczy zawierający wyciąg z: liścia melisy, kwiatostanu głogu i korzenia arcydzięgla. Jego
skuteczność i bezpieczeństwo opiera się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu.

Ze względu na przypisywane działanie uspokajające, nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn bezpośrednio po przyjęciu
leku.

Przeciwwskazania
Nie zaleca się stosowania syropu przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Zachować szczególną ostrożność stosując Melisal® forte
1 łyżka stołowa syropu zawiera ok. 12,0 g sacharozy, należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Pacjenci u których
stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku powinni skontaktować się z lekarzem.
Lek zawiera małe ilości alkoholu (etanolu), mniej niż 100 mg na dawkę.
Furanokumaryny zawarte w preparacie uwrażliwiają skórę na światło. Podczas stosowania leku należy bezwzględnie unikać ekspozycji
na promieniowanie UV (np. promieniowanie słoneczne).
Stosowanie leku Melisal® forte u dzieci
Ze względu na brak dobrze kontrolowanych badań klinicznych preparatu u dzieci, syrop przeznaczony jest dla dorosłych i dla dzieci
powyżej 12 lat. Dzieciom młodszym syrop można podawać tylko po konsultacji z lekarzem pediatrą.
Ciąża i karmienie piersią
Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią
Przed użyciem preparatu należy skonsultować się z lekarzem.
Prowadzenie pojazdów i obsługą maszyn

Dawkowanie
Dawka jednorazowa (1 łyżka tj. ok. 15 ml) syropu zawiera nie więcej niż 78 mg etanolu. Dotychczas nie stwierdzono, aby lek
przyjmowany zgodnie z zaleconym dawkowaniem upośledzał sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów
mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Syrop stosować doustnie.
Dzieci od 12 lat i dorośli: 2 do 3 razy na dobę po 1 łyżce stołowej (15 ml).
U dzieci w wieku poniżej 12 lat syrop może być stosowany jedynie po konsultacji z lekarzem pediatrą.
W przypadku wrażenia, że działanie Melisalu® forte jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

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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