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Remifemin x 60 tabl
 

Cena: 56,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent SCHAPER & BRUMMER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cimicifugae racemosae

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Remifemin w postaci tabletek z wyciągiem z kłącza pluskwicy groniastej jest produktem roślinnym przydatnym w stanach
zmieniającej się gospodarki hormonalnej kobiety i związanych z tym dolegliwościach. Na co jest Remifemin? Wskazaniem do
stosowania leku są objawy towarzyszące menopauzie. Składnik czynny leku, wyciąg z pluskwicy groniastej, ma działanie podobne do
żeńskich hormonów płciowych, dzięki czemu wpływa łagodząco na dolegliwości związane z niedoborem estrogenów w organizmie. 
Funkcją Remifemin jest łagodzenie dolegliwości charakterystycznych dla okresu menopauzy, czyli między innymi uderzeń gorąca oraz
problemu nadmiernego pocenia się.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek Remifemin. W skład 1 tabletki wchodzi 0,018-0,026 ml wyciągu z kłącza pluskwicy groniastej, a
także składniki pomocnicze, czyli cellaktoza (celuloza sproszkowana i laktoza jednowodna), skrobia ziemniaczana i magnezu stearynian,
a dodatkowo olejek miętowy. Lek należy stosować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce, chyba że
lekarz wskaże inaczej. Zalecane dawkowanie Remifemin to 1 tabletka przyjmowana w częstotliwości 2 razy dziennie, rano i wieczorem.
Jeśli 2-4 tygodnie terapii nie przyniosą poprawy lub pacjentka czuć się będzie gorzej, zaleca się konsultację z lekarzem.

Działania niepożądane Remifemin nie występują u każdej osoby, która lek stosuje, jednak trzeba liczyć się z możliwością ich pojawienia
się. Rzadko lek powoduje zaburzenia przewodu pokarmowego, przyrost masy ciała, a także obrzęki i skórne reakcje alergiczne.

Lek Remifemin posiada przeciwwskazania do stosowania. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na jego składnik czynny lub
pomocnicze. Nie jest to również lek przeznaczony dla pacjentów w wieku poniżej 18 lat i nie powinny go stosować pacjentki
spodziewające się dziecka i karmiące piersią. Konsultacji z lekarzem przed zastosowaniem leku wymagają stwierdzone zaburzenia
pracy wątroby lub objawy je sugerujące, a także przyjmowanie estrogenów lub leczenie nowotworów hormonozależnych. Przed
zastosowaniem leku konieczne mogą być badania wątrobowe.

Skład
Substancją czynną jest: wyciąg z kłącza pluskwicy groniastej (Cimicifugae racemosae rhizomae extracum fluidum (0,78 – 1,14:1)
isopropanolicum 40% (V/V)).
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1 tabletka zawiera 0,018-0,026 ml powyższego wyciągu.
Substancje pomocnicze: cellaktoza (celuloza sproszkowana i laktoza jednowodna), skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, olejek
miętowy.

Wskazania i działanie
Remifemin to produkt leczniczy zawierający pluskwicę groniastą oraz łagodzący objawy związane z menopauzą (nadmierne pocenie się,
uderzenia gorąca).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku stwierdzonych zaburzeń funkcjonowania wątroby lub gdy pojawią się objawy
o tym świadczące (zmęczenie, utrata apetytu, zżółknięcie skóry i oczu, silny ból w górnej części brzucha, nudności, wymioty,
ciemne zabarwienie moczu).
Stosowanie tego leku może wymagać wykonania testów wątrobowych.
Stosowanie Remifemin należy omówić z lekarzem jeśli: wystąpi krwawienie z dróg rodnych lub inne niepokojące objawy,
pacjentka przyjmuje estrogeny, pacjenta była lub jest leczona w związku z nowotworem piersi lub innym hormonozależnym
nowotworem.
Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, nie zaleca się stosowania tego leku w okresie ciąży i
karmienia piersią
Nie stosować u osób poniżej 18 lat.

Dawkowanie
Dorośli: 2 razy dziennie po 1 tabletce (rano i wieczorem).

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (niestrawność, biegunka)
skórne reakcje alergiczne (pokrzywka, swędzenie, wysypka)
obrzęk twarzy i obrzęki obwodowe
przyrost masy ciała

Częstość nieznana: hepatotoksyczność (w tym zapalenie wątroby, żółtaczka, nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych) produktów
zawierających pluskwicę

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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