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Nervosol TABS 100 mg + 32 mg x 30 tabl
 

Cena: 20,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Lupuli floris extractum siccum, Valerianae
radicis extractum siccum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Nervosol TABS w postaci tabletek powlekanych to tradycyjny produkt leczniczy, który jest przeznaczony do długotrwałego
stosowania. Wyrób bazuje na wyciągach roślinnych. Produkt może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku
powyżej 12 lat. Na co jest Nervosol TABS? Wskazaniem do stosowania leku są łagodne stany napięcia nerwowego oraz trudności z
zasypianiem. Lek Nervosol TABS ma w swoim składzie wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego oraz wyciąg z szyszek chmielu. Kozłek
lekarski wykazuje działanie lekko uspokajające, a poza tym ułatwia zasypianie. Chmiel natomiast ma właściwości nasenne, dzięki czemu
bywa pomocny w przypadku łagodnych stanów napięcia nerwowego oraz związanych z nimi problemów z zasypianiem.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek powlekanych Nervosol TABS. W skład 1 tabletki powlekanej wchodzi 100 mg wyciągu wodno-
alkoholowego (jako wyciąg suchy) z korzenia kozłka oraz 32 mg wyciągu suchego z szyszek chmielu. Ekstrahentem w obu przypadkach
jest etanol. Skład leku uzupełniają także składniki pomocnicze, które zostały szczegółowo opisano w ulotce dołączonej do produktu.
Przed zastosowaniem leku należy się z nią wnikliwie zapoznać i postępować zgodnie ze znajdującymi się w niej wskazaniami (chyba że
lekarz je zmodyfikuje).

Zalecane dawkowanie Nervosol TABS u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat to 2 tabletki przyjmowane w łagodnych stanach
napięcia nerwowego w częstotliwości 3 razy na dobę. Jeśli natomiast pacjent stosuje preparat w związku z trudnościami z zasypianiem,
powinien przyjmować 2 tabletki powlekane Nervosol TABS na około 1 godzinę przed planowanym pójściem spać. Tabletki powinno się
każdorazowo przyjmować doustnie. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki leku, która wynosi 6 tabletek na dobę. Jeśli pacjent
będzie stosować tabletki Nervosol TABS przez 4 tygodnie, a jego dolegliwości nie ustąpią i będą się dalej utrzymywać, powinien
skonsultować się z lekarzem.

Lek Nervosol TABS może wykazywać działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdego, kto korzysta z produktu. Możliwe są
takie skutki uboczne Nervosol TABS jak np. bóle brzucha o charakterze skurczowym, a także nudności. W przypadku wystąpienia
opisanych działań niepożądanych lub pojawienia się innych skutków ubocznych, które nie zostały wyszczególnione w ulotce, należy
skonsultować się z lekarzem.

Nie każdy powinien stosować lek Nervosol TABS, gdyż ma on też pewne przeciwwskazania do stosowania. Z tabletek nie należy
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korzystać, jeśli pacjent jest uczulony na którykolwiek z ich składników i nadwrażliwy na rośliny kozłkowate i konopiowate. Poza tym
produkt nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Przeciwwskazaniem do stosowania leku Nervosol TABS jest też
ciąża lub karmienie piersią, a także przypuszczenie, że pacjentka może być w ciąży. Pacjenci ze stwierdzoną nietolerancją niektórych
cukrów powinni skonsultować się z lekarzem, zanim zastosują lek Nervosol TABS. Poza tym produktu nie powinny stosować osoby
uczulone na orzeszki ziemne i soję.

Skład
Jedna tabletka powlekana zawiera:
100 mg wyciągu wodno-alkoholowego (jako wyciąg suchy) z Valeriana officinalis L.s.l., radix (korzeń kozłka) (3 – 6 : 1), ekstrahent: etanol
(70% V/V) i 32 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Humulus lupulus L., flos (szyszki chmielu) (4 – 8 : 1 ), ekstrahent: etanol (40% V/V).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glukoza ciekła suszona rozpyłowo, lecytyna sojowa, czerwieni allura AC lak glinowy (E129).
Pozostałe składniki to: krzemionka koloidalna bezwodna, maltodekstryna, celuloza mikrokrystaliczna z dodatkiem krzemionki koloidalnej
bezwodnej, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, otoczka Opadry II (alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek E171, makrogol
3350, indygotyny lak glinowy (E132)).

Wskazania i działanie
Nervosol TABS jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym , do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie
z jego długotrwałego stosowania. Substancjami czynnymi leku są wyciąg wodno-alkoholowy suchy z korzenia kozłka (Valerianae
extractum hydroalcoholicum siccum) i wyciąg suchy z szyszek chmielu (Lupuli floris extractum siccum).
Wskazania do stosowania:
Stosuje się go tradycyjnie w łagodnych stanach napięcia nerwowego i trudnościach w zasypianiu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy stosować leku jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią,
przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,
przed rozpoczęciem stosowania leku Nervosol TABS należy omówić to z lekarzem. Nie należy stosować leku Nervosol TABS u dzieci w
wieku poniżej 12 lat.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

w łagodnych stanach napięcia nerwowego 2 tabletki powlekane 3 razy na dobę
w przypadku trudności w zasypianiu jako lek wspomagający sen 2 tabletki powlekane na godzinę przed udaniem się na
spoczynek.

Maksymalna dawka dobowa leku to 6 tabletek.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Nervosol TABS może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Podczas stosowania leku Nervosol TABS mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit: nudności, skurczowe bóle brzucha – częstość
nieznana.
Jeśli wystąpią inne, nieopisane powyżej działania niepożądane należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

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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