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Nervosol płyn doustny 100 g
 

Cena: 18,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Płyny doustne

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Nervosol w postaci płynu doustnego to tradycyjny produkt leczniczy, którego skład oparty jest na wyciągach roślinnych. Może być
stosowany przez pacjentów dorosłych oraz w razie konieczności przez młodzież od 12. roku życia. Na co jest Nervosol? Wskazaniem
do stosowania płynu doustnego Nervosol są okresowe trudności z zasypianiem oraz stany napięcia i niepokoju. Kozłek lekarski,
znajdujący się w jego składzie, ma właściwości uspokajające oraz ułatwia zasypianie. Arcydzięgiel również działa uspokajająco –
poprzez wpływ na układ nerwowy. Melisa uspokaja i redukuje trudności z zasypianiem, a poza tym korzystnie wpływa na samopoczucie.
Chmiel ma łagodne działanie nasenne i uspokajające, a lawenda – relaksujące i sprzyjające zasypianiu.

W opakowaniu znajduje się 100 g płynu doustnego Nervosol. W skład 100 g leku wchodzi 25 g wyciągu z korzenia kozłka, 20 g korzenia
arcydzięgla, 25 g ziela melisy, a oprócz tego 15 g szyszek chmielu oraz 15 g kwiatu lawendy. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, pacjent
powinien przestrzegać dawkowania leku Nervosol podanego w dołączonej do opakowania ulotce. Przy stanach napięcia i niepokoju
zaleca się przyjmowanie 5 ml płynu doustnego Nervosol z częstotliwością 3 razy na dobę. Odpowiada to 1 łyżeczce produktu
leczniczego przyjmowanej 3 razy na dobę. Jeśli natomiast pacjent zażywać będzie lek Nervosol w związku z problemami z zasypianiem,
powinien przyjmować jednorazowo 5–10 ml płynu doustnego (1–2 łyżeczki) na około 0,5–1 godzinę przed snem, z wcześniejszą dawką
przyjętą w razie konieczności w czasie kolacji. Nie należy stosować większych dawek leku niż rekomendowane. Po spożyciu płynu
powinno się unikać ekspozycji skóry na światło słoneczne. Jeśli po stosowaniu płynu doustnego Nervosol przez 7 dni pacjent nie
odczuje poprawy lub jego dolegliwości ulegną nasileniu, należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Nervosol może u niektórych pacjentów powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. Z nieznaną
częstotliwością u pacjentów występują reakcje alergiczne, nudności i skurczowe dolegliwości bólowe brzucha, a także nadwrażliwość na
światło słoneczne. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych opisanych w ulotce lub w niej nieopisanych należy skonsultować się z
lekarzem. Ze względu na zawartość etanolu w składzie leku może on w niewielkim lub umiarkowanym stopniu wpływać na zdolność
kierowania pojazdami bądź obsługi maszyn.

Istnieją także przeciwwskazania do zażywania płynu doustnego Nervosol, co oznacza, że nie każdy powinien z niego korzystać.
Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na jego składniki, a także wiek poniżej 14 lat (chyba że lekarz zdecyduje inaczej). W składzie
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leku znajduje się około 53,5% V/V etanolu, co oznacza, że dawka 5 ml płynu doustnego zawiera 2,16 g etanolu, a jest to odpowiednik 50
ml piwa bądź 20 ml wina. Z tego powodu lek nie powinien być stosowany przez pacjentów z epilepsją, chorobą alkoholową, czy
chorobami wątroby. Nie powinno się łączyć leku Nervosol z syntetycznymi lekami uspokajającymi. Lek Nervosol nie powinien być też
stosowany przez pacjentki w ciąży i karmiące piersią.

Skład
Substancja czynna: 100 g preparatu zawiera: 25,0 g wyciągu z korzenia kozłka, 20,0 g korzenia arcydzięgla, 25,0 g ziela melisy, 15,0 g
szyszek chmielu, 15,0 g kwiatu lawendy.

Wskazania i działanie

Bezsenność, stany pobudzenia, wyczerpanie nerwowe, zaburzenia związane z okresem pokwitania i przekwitania.

Preparat pochodzenia roślinnego o skojarzonym działaniu składników: uspokajającym i obniżającym nadmierną pobudliwość nerwową
oraz przeciwskurczowym.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież powyżej 14 roku życia: doustnie 5 ml (1 łyżeczka) leku 3 razy dziennie.

Przeciwwskazania
Ostrożnie stosować u dzieci poniżej 7 r.ż. (ze względu na zawartość etanolu).

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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