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Neospasmina 150 g
 

Cena: 11,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 g

Postać Płyny doustne

Producent HERBAPOL LUBLIN

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Crataegi fructus, Valeriana radix

Opis produktu
 

Wstęp
Neospasmina to tradycyjny produkt leczniczy, który może wykazywać działanie uspokajające i ułatwiające zasypianie. Dostępny jest w
formie słodkiego syropu. Składnikami, które odpowiadają za jego działanie, są korzenie kozłka lekarskiego oraz owoce głogu.

Jak już wspomnieliśmy, głównymi składnikami leku są płynne wyciągi z owoców głogu (Crataegus monogyna Jacq. (Lindm.), Crataegus
laevigata (Poir.) D.C fructus) oraz korzeni Kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L., radix). Oprócz tego w skład leku wchodzi etanol (nie
więcej niż dziesięć procent objętości) oraz benzoesan sodu (E 211) i sacharoza.

Substancję leczniczą stosuje się do objawowego leczenia trudności z zasypianiem oraz stanów niepokoju i łagodnego napięcia
nerwowego. Można ją również stosować w przypadku występowania zaburzeń układu krążenia, które mają podłoże nerwicowe. W
niektórych przypadkach można ją przyjmować także pomocniczo – przy występowaniu skurczy w przewodzie pokarmowym. Jest to
preparat roślinny. Wchodzący w jego skład wyciąg z owoców głogu jest bogaty w glikozydy, które zwiększają wydolność mięśnia
sercowego. Jego innym składnikiem są flawonoidy, które wykazują działanie antyoksydacyjne, a więc pomagają w eliminowaniu
wolnych rodników – odpowiedzialnych między innymi za powstawanie nowotworów oraz cukrzycy i miażdżycy. Neospasmina może
więc wpływać pozytywnie na pracę mięśnia sercowego, przede wszystkim w okresach wzmożonego stresu. Wyciąg z owoców głogu
dopełnia ekstrakt z korzenia kozłka, który popularnie jest nazywany walerianą. Może on wspomagać wyciszenie, a więc spokojny sen i
regenerujący odpoczynek. Waleriana wykazuje działanie obniżające aktywność ośrodkowego układu nerwowego.

Jak każda substancja lecznicza, Neospasmina powinna być stosowana zgodnie z zaleceniami lekarza, a w razie ich braku, z informacją
z ulotki. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się ze specjalistą. Produkt należy stosować w przypadku wystąpienia
wskazanych wcześniej objawów. Dawkowanie powinno być dostosowane do konkretnego celu, w jakim stosuje się preparat. Osoby
dorosłe, zażywające środek pomocniczo przy łagodnych stanach napięcia i uczucia niepokoju, mogą przyjmować dziesięć mililitrów
syropu po dwa–trzy razy dziennie. W przypadku leczenia problemów z zasypianiem standardowa dawka to piętnaście mililitrów jedną
lub pół godziny przed snem. Maksymalna dzienna dawka Neospasminy wynosi czterdzieści mililitrów. W przypadku pominięcia jednej z
dawek nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej porcji. Jeśli objawy nie będą ustępować pomimo
stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
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Tak samo, jak w przypadku innych produktów leczniczych, Neospasmina nie powinna być stosowane w niektórych przypadkach.
Dotyczy to oczywiście przede wszystkim nadwrażliwości na substancje czynne (wyciąg z owoców głogu oraz korzenia kozłka
lekarskiego) oraz jakiekolwiek inne składniki produktu. Ze względu na zawartość alkoholu, preparatu nie powinny stosować kobiety w
ciąży i karmiące piersią. Jego każdorazowe użycie musi zostać w takich przypadkach poprzedzone konsultacją ze specjalistą oraz jego
wyraźnym zaleceniem. Zawartość etanolu sprawia również, że środek może negatywnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługi maszyn. Nie powinno się go również stosować u dzieci poniżej szóstego roku życia. Przeciwwskazaniem do stosowania
preparatu są również uszkodzenia mózgu, choroby wątroby, padaczka i choroba alkoholowa. Należy także poinformować lekarza lub
farmaceutę o wszystkich stosowanych obecnie (lub niedawno) lekach – w związku z możliwymi interakcjami. Szczególną uwagę należy
zwrócić na syntetyczne środki uspokajające. Z tego względu substancję leczniczą należy przechowywać w szczelnie zamkniętym
opakowaniu w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zażywanie Neospasminy może również wywoływać pewne działania niepożądane. Są one stosunkowo rzadkie i trzeba zaznaczyć, że
potencjalne ryzyko zazwyczaj jest znacznie mniejsze niż korzyści wynikające ze stosowania preparatu. Większe dawki waleriany mogą
prowadzić do wystąpienia takich skutków ubocznych jak: senność, zawroty głowy, zmęczenie, rozszerzenie źrenic, drżenie rąk, uczucia
ucisku w klatce piersiowej oraz zawrotów głowy. Towarzyszyć im mogą skurcze brzucha oraz nudności.

Opis
100 g syropu zawiera: 18 g wyciągu płynnego złożonego (1:1) z Crataegus monogyna Jacq.(Lindm.); Crataegus laevigata (Poir.) D.C.
fructus (owoc głogu)/Valeriana officinalis L., radix (korzeń kozłka) (1/1). Ekstrahent: etanol 50% (V/V). Substancje pomocnicze o znanym
działaniu: sacharoza, sodu benzoesan (E 211), etanol. Każde 10 ml syropu zawiera 6,7 g sacharozy, 25 mg sodu benzoesanu, 800 mg
etanolu. Zawartość etanolu w produkcie nie więcej niż 10% (V/V).

Składniki
Crataegus Laevigata, Valeriana Officinalis

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

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Nie stosować u pacjentów z uszkodzeniem mózgu i chorobami psychicznymi. Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie
jest zalecane ze względu na brak danych. U dzieci od 6 do 12 lat i młodzieży produkt leczniczy należy stosować pod kontrolą lekarza. Ze
względu na zawartość alkoholu produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Produkt zawiera 6,7 g
sacharozy w 10 ml syropu (10 g sacharozy w 15 ml syropu; 27 g sacharozy w 40 ml syropu). Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi
zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy
izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Produkt może wpływać
szkodliwie na zęby. Ten produkt leczniczy zawiera 800 mg alkoholu (etanolu) w każdych 10 ml syropu (1200 mg alkoholu (etanolu) w
każdych 15 ml syropu; 3200 mg alkoholu (etanolu) w każdych 40 ml syropu). Ilość alkoholu tego produktu jest równoważna 20 ml piwa
lub 8 ml wina na 10 ml syropu (30 ml piwa lub 12 ml wina na 15 ml syropu; 80 ml piwa lub 32 ml wina na 40 ml syropu). Dawka 10 ml/15
ml/40 ml syropu podana dziecku wieku 6 lat do 12 lat o masie ciała 20 kg do 40 kg spowoduje narażenie na etanol wynoszące 20-40
mg/kg mc.; 30-60 mg/kg/mc.; 80-160 mg/kg mc. co może spowodować zwiększenie stężenia alkoholu we krwi (ang. blood alcohol
concentration, BAC) o około 3,3-6,7 mg/100ml; 5-10 mg/100 ml; 13,3-26,7 mg/100 ml. Dawka 10 ml/15 ml/40 ml syropu podana
dorosłemu o masie ciała 70 kg spowoduje narażenie na etanol wynoszące 11,4 mg/kg mc.; 17,1 mg/kg mc.; 45,7 mg/kg mc., co może
spowodować zwiększenie stężenia alkoholu we krwi (ang. blood alcohol concentration, BAC) o około 1,9 mg/100 ml; 2,9 mg/100 ml; 7,6
mg/100 ml. Alkohol w tym leku może mieć wpływ na dzieci. Objawami mogą być: uczucie senności i zmiany zachowania. Może również
wpływać na ich zdolność koncentracji i aktywność fizyczną. Jeśli pacjent ma padaczkę lub problemy z wątrobą, powinien poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku. Alkohol w tym produkcie może zmieniać działanie innych leków. Jeśli pacjent
przyjmuje inne leki, powinien poradzić się lekarza lub farmaceuty. 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. Produkt zawiera 25 mg sodu benzoesanu (E 211) w 10 ml syropu (38 mg sodu
benzoesanu w 15 ml syropu; 101 mg sodu benzoesanu w 40 ml syropu). Produkt zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 10 ml
syropu i 15 ml syropu, to znaczy produkt uznaje się za „wolny od sodu”.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
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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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