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Tabletki tonizujące x 60 tabl
 

Cena: 25,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent LABOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Tabletki tonizujące Labofarm to lek, stosowany w celu wspomagania pracy serca oraz układu krążenia ( przy braku obrzęków, zwłaszcza
w okolicy nóg oraz gdy nie jest konieczne stosowanie innych leków). Jest to produkt leczniczy, przeznaczony dla osób dorosłych, który
zalecany jest w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Skład
Substancja czynna: głóg, korzeń kozłka (Valeriana officinalis L., radix), szyszki chmielu (Humulus lupulus L., flos), liście melisy (Melissa
officinalis L., folium), ziele serdecznika (Leonurus cardiaca L., herba).
· 1 tabletka zawiera 170 mg korzenia kozłka, 50 mg szyszki chmielu, 50 mg liścia melisy, 50 mg ziela serdecznika, nie mniej niż 0,15 mg
kwasów walerianowych.
· Substancje pomocnicze: krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny, skrobia ziemniaczana.
Właściwości tabletek tonizujących Labofarm
Tabletki tonizujące to produkt leczniczy, oparty na składzie roślinnym, który przeznaczony jest do stosowania przy wymienionych
poniżej wskazaniach. Produkt wykazuje dużą efektywność ze względu na skoncentrowany skład:
· Głóg - stanowi źródło m.in. fenolokwasów, amin, fitosteroli, garbników, witaminy C i witamin z grupy B, pektyn i soli mineralnych, ale
najbardziej cenna jest duża ilość flawonoidów i procyjanidów. Związki flawonoidowe wykazują działanie rozkurczowe na mięśnie gładkie
jelit, dróg moczowych, macicy oraz naczyń krwionośnych. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w przypadku naczyń wieńcowych –
zwiększa się wtedy dopływ utlenionej krwi do mięśnia sercowego, ustępuje ból i duszność. Procyjanidy odpowiadają za łagodne
obniżenie ciśnienia tętniczego. Kwiat głogu intensyfikuje też siłę skurczów serca, nieznacznie spowalniając ich częstotliwość, dzięki
czemu pracuje ono wydajniej. Co więcej, wykazuje korzystny wpływ na naczynia krwionośne mózgu.
· Ziele serdecznika – wpływa korzystnie na serce i układ krążenia.
· Ziele nostrzyka – sprzyja redukcji krzepliwości krwi, co pomaga w zapobieganiu powstawania zakrzepów żylnych.
· Liście melisy – mogą zmniejszyć odczuwanie stresu i uspokoić nadmierne bicie serca;
· Korzeń kozłka – czyli waleriana, wpływa na lepszy przepływ krwi przez naczynia wieńcowe, sprzyja obniżeniu ciśnienia i może
spowalniać nadmierne bicie serca.
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Wskazania i działanie
Tabletki tonizujące Labofarm zalecane są w celu wspomagania pracy serca i układu krążenia w przypadku, gdy nie jest konieczne
stosowanie innych leków.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
· Nie stosować z lekami, obniżającymi krzepliwość krwi oraz u pacjentów z chorobami wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
· Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.
· Stosowanie z innymi lekami stosowanymi w chorobach układu krążenia oraz w przypadku tachykardii (częstoskurczu) należy
skonsultować z lekarzem.
· W przypadku pojawienia się bólu w okolicy serca promieniującego w kierunku ramion, bólu w górnej części jamy brzusznej lub w okolicy
szyi, obrzęków (zwłaszcza w obrębie kończyn dolnych), duszności, zapalenia skóry, zapalenia zakrzepowego żył, podskórnych
stwardnień, wrzodów skórnych, ostrego bólu związanego z dolegliwościami skórnymi, niewydolności serca lub nerek należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem.
· Jeśli nie nastąpiła poprawa lub objawy nasilą się w trakcie stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.
Interakcje tabletek tonizujących Labofarm z innymi lekami:
Produkt może wywoływać interakcje z lekami przeciwzakrzepowymi.
Stosowanie w ciąży i w trakcie karmienia piersią
Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u kobiet w okresie ciąży i karmienia. Przed zastosowaniem leku w okresie ciąży lub
karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem

Dawkowanie
Droga podania: doustna.
· Dawkowanie: Dorośli: 2 tabletki od 2 do 3 razy dziennie, przed jedzeniem.
· Nie przekraczać dawki dobowej 6 tabletek, co odpowiada ilości do 3 mg kumaryn na dobę.
· Nie stosować przez dłuższy okres czasu.
W przypadku nadużycia leku mogą wystąpić nudności, wymioty, bóle głowy. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane
Tabletki tonizujące Labofarm mogą wywoływać dolegliwości żołądkowo-jelitowe oraz reakcje alergiczne.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Producent
Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Lubichowska 176 b
83-200 Starogard Gd.

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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