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Nervosol - K krople 100 ml
 

Cena: 21,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Krople

Producent HERBAPOL KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Guttae sedative

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Nervosol-K w postaci płynu doustnego w kroplach to produkt, który jest tradycyjnie stosowany jako medykament uspokajający.
Jego skład jest oparty na składnikach roślinnych i może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku powyżej 12
lat. Na co jest Nervosol-K? Wskazaniem do stosowania leku są łagodne stany napięcia nerwowego.

Wyrób przeznaczony jest do stosowania objawowego. W jego składzie znajdują się wyciągi roślinne, w tym z melisy, kozłka, arcydzięgla,
a także lawendy i chmielu. Składniki te obniżają wzmożoną pobudliwość nerwową, a także pomagają opanować emocje i redukują
problemy z zasypianiem. Funkcją Nervosol-K jest wyciszanie układu nerwowego w sytuacjach stresowych, zmniejszanie drażliwości i
uczucia napięcia, a także wspomaganie odprężenia i odzyskania dobrego samopoczucia.

W opakowaniu znajduje się 100 ml leku Nervosol-K. W skład 100 g produktu wchodzi wyciąg złożony (1:2) z 12,5 g korzenia kozłka, 12,5
g ziela melisy, 10 g korzenia arcydzięgla, 7,5 g szyszek chmielu, 7,5 g kwiatu lawendy oraz ekstrahentu, czyli 60% etanolu. Zawartość
etanolu w składzie leku wynosi 50–57% V/V. Przed zastosowaniem leku Nervosol-K należy zapoznać się z ulotką dołączoną do
opakowania i postępować zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami, chyba że lekarz zaleci inaczej. Rekomendowane dawkowanie
Nervosol-K to 2–5 ml płynu doustnego (jednorazowo), co odpowiada dawce około 44–110 kropli. Lek można przyjmować 3 razy na
dobę. Nie powinien być jednak przyjmowany w sposób ciągły dłużej niż 7 dni. Po przyjęciu leku Nervosol-K pacjent powinien unikać
ekspozycji na światło słoneczne. Nie należy przyjmować większych dawek leku od rekomendowanych. W przypadku spożycia zbyt dużej
ilości leku pojawiają się głównie objawy przedawkowania etanolu.

W czasie stosowania leku Nervosol-K u niektórych pacjentów mogą pojawić się działania niepożądane, chociaż nie występują one u
każdego, kto ten lek stosuje. W pojedynczych przypadkach lek powoduje nadwrażliwość skóry na światło słoneczne – w przypadku
wystąpienia tego objawu niepożądanego należy zaprzestać stosowania produktu. Jeśli u pacjenta wystąpią opisane w ulotce skutki
uboczne lub inne objawy, które nie zostały w ulotce wyszczególnione, powinien on skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie wszyscy pacjenci mogą stosować lek Nervosol-K. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na jakikolwiek ze składników leku. Wyrób
nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat. Należy wiedzieć, że w składzie płynu doustnego Nervosol-K znajduje się
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alkohol – w każdych 5 ml płynu można znaleźć 2,25 mg etanolu, co jest równoznaczne z 57 ml piwa bądź 24 ml wina. Z tego powodu
produkt nie powinien być stosowany przez osoby z chorobą alkoholową, padaczką bądź chorobami wątroby. W związku z zawartością
alkoholu produkt może wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, a poza tym może być wykrywany w
wydychanym powietrzu przez przyrządy pomiarowe. Nervosol-K może nasilać działanie leków nasennych i leków uspokajających.

Skład
Skład na 100g:
Extractum compositum (1:2) ex:
Valerianae radice (korzen kozłka) – 12,5g
Melissae herba (ziele melisy) – 12,5g
Archangelicae radice (korzeń arcydzięgla) – 10,0g
Lupuli strobilo (szyszka chmielu) – 7,5g
Lavandulae flore (kwiat lawendy) – 7,5g
Ekstrahent – etanol 60% (v/v)
Zawartość etanolu 50%-57% (v/v)

Wskazania i działanie
Stosuje się tradycyjnie jako środek uspokajający w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu.
Nie podawać dzieciom poniżej 12 roku życia.

Dawkowanie
Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania:
Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: stosować jednorazowo około 0,5-1 łyżeczki płynu (44-110 kropli, co odpowiada 2-5ml) 1-3 razy
dziennie. Do stosowania objawowego. Nie zaleca się przyjmowania dłuższego niż 7 dni.

Działania niepożądane
W pojedynczych przypadkach możliwe jest wystąpienie nadwrażliwości skóry na światło słoneczne. W takim przypadku lub w przypadku
wystąpienia innych objawów niepożądanych należy przerwać stosowanie produktu.

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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