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Novostella 10 mg x 60 tabl
 

Cena: 30,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Prasteronum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Novostella w postaci tabletek z prasteronem jest produktem przeznaczonym dla kobiet. Na co jest Novostella? Wskazaniem do
stosowania tabletek jest leczenie niedoboru prasteronu (dehydroepiandrosteronu, DHEA) u kobiet, które mają potwierdzoną
laboratoryjnie zbyt małą ilość tego hormonu. Prasteron jest hormonem należącym do związków steroidowych, którego stężenie w
organizmie maleje wraz z wiekiem. Największe stężenie DHEA występuje u kobiet w wieku 20–30 lat, przy czym od 30. roku życia
zaczyna stopniowo spadać. Prasteron może wspomagać organizm kobiety podczas menopauzy, pogorszenia nastroju i stanów
depresyjnych, a także w przypadku spadku sprawności psychicznej i umysłowej, a dodatkowo w sytuacji spowolnienia procesów
myślowych i przy zaburzeniach snu czy też spadku aktywności płciowej. DHEA może też stanowić wsparcie podczas leczenia otyłości i
mniejszej wrażliwości na insulinę, a poza tym przy zaburzeniach układu krążenia, niewydolności kory nadnerczy czy też osłabieniu
układu odpornościowego.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek Novostella. W skład 1 tabletki wchodzi 10 mg prasteronu oraz składniki pomocnicze. Przed
zastosowaniem leku należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami.
Rekomendowane dawkowanie Novostella to 1 tabletka na dobę. Produkt leczniczy Novostella najlepiej przyjmować w godzinach
porannych – jest to zgodne z naturalnym rytmem wydzielania tego hormonu przez organizm. Należy też stopniowo zwiększać dawkę
początkową (po 2 tygodniach o kolejną tabletkę), aż uzyska się pożądane efekty działania preparatu. Zwiększanie dawki powinno być
jednak najpierw skonsultowane z lekarzem. Nie powinno się przyjmować większej dawki leku niż 2 tabletki na dobę. Jeśli lekarz zapisze
pacjentce większe dawki leku, konieczne będzie regularne oznaczanie stężenia DHEA w surowicy.

W związku z przyjmowaniem leku Novostella u niektórych pacjentek mogą wystąpić działania niepożądane. Lek rzadko przyczynia się
do wystąpienia trądziku lub zmian łojotokowych skóry, a poza tym może powodować obniżenie tonu głosu i łysienie kątowe typu
męskiego. Rzadkie skutki uboczne Novostella obejmują również występowanie nadmiernego owłosienia typu męskiego. Poza tym lek
może powodować nudności i wymioty. Lek rzadko przyczynia się także do obrzęków związanych z zatrzymaniem wody i soli w
organizmie. Może też powodować wzrost apetytu oraz prowadzić do hiperkalcemii. Pozostałe skutki uboczne opisano w ulotce.

Nie wszyscy pacjenci mogą stosować lek Novostella, gdyż ten ma pewne przeciwwskazania do stosowania. Produkt nie powinien być
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zażywany przez pacjentów z nadwrażliwością na prasteron lub jakikolwiek ze składników pomocniczych tabletek. Produkt nie jest
przeznaczony dla kobiet mających prawidłowy poziom prasteronu w organizmie (niedobór należy potwierdzić badaniami). Leku
Novostella nie powinny przyjmować kobiety z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby, a także kobiety, które zmagają się z
nowotworami. Tabletki Novostella przeciwwskazane są również w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią. Poza tym nie należy ich
także podawać dzieciom.

Skład

Substancją czynną leku jest prasteron.
1 tabletka zawiera 10 mg prasteronu.

Pozostałe składniki to: ludipress (laktoza jednowodna, powidon, krospowidon), magnezu stearynian

Wskazania i działanie

Lek Novostella zawiera substancję czynną prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA), która należy do grupy hormonów
steroidowych. Jego ilość w organizmie zmniejsza się w trakcie starzenia. Najwyższe stężenie prasteronu u kobiet występuje
między 20. a 30. rokiem życia, a po 30. roku zmniejsza się ono stopniowo.
Lek Novostella jest wskazany w leczeniu niedoboru dehydroepiandrosteronu (prasteronu) u kobiet z potwierdzonym
laboratoryjnie niedoborem prasteronu.
Wspomagające działanie prasteronu wykazano w następujących przypadkach:

menopauza u kobiet
nadmierna pigmentacja skóry, zmniejszenie grubości naskórka
zmniejszenie sprawności fizycznej i psychicznej, szczególnie u osób w podeszłym wieku
pogorszenie nastroju, stany depresyjne, zaburzenia snu, spowolnienie myślenia oraz zmniejszenie ruchliwości chorego
spadek aktywności płciowej
otyłość
zmniejszona wrażliwość tkanek na insulinę
zaburzenia układu krążenia
osłabienie odporności immunologicznej
pierwotna i wtórna niewydolność kory nadnerczy

Przeciwwskazania
Kiedy nie przyjmować leku Novostella:

jeśli pacjentka ma uczulenie na prasteron lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
jeśli pacjentka ma ciężką niewydolność wątroby i (lub) nerek
jeśli pacjentka ma raka sutka, jajnika lub inne nowotwory
jeśli pacjentka jest w ciąży lub w okresie karmienia piersią
u dzieci
u kobiet z prawidłowym stężeniem prasteronu

Dawkowanie
Dawka początkowa to 1 tabletka (10 mg) raz na dobę.
Lek należy przyjmować rano, zgodnie z naturalnym rytmem wydzielania hormonu DHEA.
Dawkę początkową należy stopniowo zwiększyć (po 2 tygodniach o 1 tabletkę na dobę) do czasu uzyskania pożądanych efektów
leczniczych. Zmiana dawki, w szczególności zwiększenie dawki, wymaga zawsze porozumienia z lekarzem.
Maksymalnie można przyjąć 2 tabletki (20 mg) na dobę.
W przypadku długotrwałego stosowania dawek większych niż 2 tabletki (20 mg) u kobiet (tylko
z przepisu lekarza) należy odpowiednio często wykonywać zlecone przez lekarza badanie oznaczania stężenia hormonu w surowicy.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.
Mogą wystąpić poniżej wymienione działania niepożądane:
Rzadko (występują u 1do 10 osób 10 000):

trądzik
nadmierne owłosienie (typu męskiego)
zmiany łojotokowe w skórze
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łysienie kątowe typu męskiego
zaburzenia miesiączkowania
obniżenie tonu głosu
nudności, wymioty, zwiększenie apetytu
obrzęki spowodowane zatrzymaniem wody i soli w organizmie
hiperkalcemia (zwiększone stężenie wapnia we krwi)

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

zapalenie wątroby
powiększenie wątroby (hepatomegalia)
mania (zaburzenia psychiczne charakteryzujące się podwyższonym lub drażliwym nastrojem).

Lek stosowany w zalecanych dawkach jest na ogół dobrze tolerowany.
Prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych może wzrastać, gdy lek stosowany jest w dawkach wyższych niż zalecane i
przez dłuższy okres czasu.

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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