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Tabletki uspokajające x 90 tabl (Labofarm)
 

Cena: 41,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 tabl

Postać Tabletki

Producent LABOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Tabletki uspokajające Labofarm to lek w postaci tabletek, który stosowany jest w stanach napięcia nerwowego i związanych z nim
objawów, czyli trudności z zasypianiem i zaburzeń naczyniowo-ruchowych. Produkt leczniczy powstał na bazie składników roślinnych,
nie prowadzi do lekozależności i może być stosowany przez osoby dorosłe oraz młodzież od 12. roku życia.

Na co są tabletki uspokajające Labofarm? Wskazaniem do stosowania leku są łagodne stany napięcia nerwowego i związane z nimi
trudności z zasypianiem. Jest to lek roślinny, którego składniki mają właściwości uspokajające. Substancje czynne leku to korzeń kozłka,
szyszki chmielu, liście melisy oraz ziele serdecznika.

W opakowaniu znajduje się 90 tabletek uspokajających Labofarm. W skład jednej tabletki wchodzi 170 mg korzenia kozłka (Valerianae
radix), 50 mg szyszek chmielu (Lupuli strobilus), 50 mg liści melisy (Melissae folium) oraz 50 mg ziela serdecznika (Leonuri cardiacae
herba). W jednej tabletce znajduje się nie mniej niż 0,15 mg kwasów walerenowych. W skład wchodzą również składniki pomocnicze,
czyli skrobia ziemniaczana i koloidalny bezwodny dwutlenek krzemu. Produkt należy przyjmować zgodnie z instrukcją dołączoną do
opakowania lub z indywidualnymi zaleceniami lekarza. Dawkowanie tabletek uspokajających Labofarm u osób dorosłych i młodzieży w
wieku powyżej 12 lat to 2 tabletki przyjmowane 3 razy na dobę. W przypadku trudności z zasypianiem zaleca się przyjęcie 2 tabletek leku
30 min do 1 godziny przed snem, a jeśli będzie to konieczne, można dodatkowo połknąć 2 tabletki wieczorem. Produkt należy
przyjmować doustnie, połykając w całości i popijając odpowiednią ilością wody.

Jeśli tabletki uspokajające Labofarm nie przyczynią się do ustąpienia objawów w czasie 2–4 tygodni lub w tym czasie wspomniane
dolegliwości nasilą się, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. Dotychczas nie zanotowano objawów przedawkowania leku,
jednak nie powinno się stosować dawki większej niż zalecana. Tabletki uspokajające Labofarm u niektórych osób mogą wykazywać
działania niepożądane, chociaż nie muszą one wystąpić u każdego i z takim samym nasileniem. Skutków ubocznych leku do tej pory nie
stwierdzono, jednak w związku z zawartością korzenia kozłka nie są wykluczone działania niepożądane żołądkowo-jelitowe, czyli
mdłości oraz skurcze brzucha. Zauważenie u siebie jakichkolwiek skutków ubocznych leku powinno stanowić wskazanie do konsultacji z
lekarzem lub farmaceutą.
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Należy unikać łączenia alkoholu z tabletkami uspokajającymi Labofarm, gdyż może on nasilać działanie substancji czynnej leku, czyli
korzenia kozłka lekarskiego. Trzeba również uważać na promieniowanie UV – w skład produktu leczniczego wchodzi serdecznik, co
może prowadzić do nadwrażliwości na nie. Substancja ta dodatkowo hamuje krzepliwość, dlatego jeśli pacjent ma zaplanowaną
operację lub zabieg, powinien zaprzestać stosowania leku przynajmniej 2 tygodnie wcześniej. Ze względu na swój skład produkt może
mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Z tego powodu nie powinien być stosowany w godzinach nocnych
przez osoby zmęczone, które w przeciągu 2 godzin planują prowadzenie pojazdów. Lek może ponadto wchodzić w interakcje z
niektórymi lekami.

Tabletki uspokajające Labofarm posiadają również przeciwwskazania. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Leku nie powinno się stosować, gdy kobieta spodziewa się dziecka lub karmi piersią.
Nie ma natomiast odpowiednich danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu u dzieci w wieku poniżej 12
lat.

Lek należy przechowywać w opakowaniu oryginalnym, zabezpieczając go przed dostępem dzieci. Optymalna temperatura
przechowywania Tabletek uspokajających Labofarm to 25°C. Produkt nie powinien być wykorzystywany po upłynięciu podanej na
opakowaniu daty ważności.

Skład
Substancja czynna: 1 tabletka zawiera: Valerianae radix 170 mg, Lupuli strobili 50 mg, Melissae folium 50 mg, Leonuri herba 50 mg, Silici
dioxydum colloidalle 0,35 mg, Solani amylum ad 350 mg. Jedna tabletka zawiera nie mniej niż 0,15 mg kwasów walerenowych.

Wskazania i działanie

Trudności w zasypianiu na tle nerwowym, stany niepokoju, pobudzenie ruchowe, nadpobudliwość nerwowa, nerwice
wegetatywne.
Zaburzenia naczyniowo-ruchowe spowodowane nadmiernym napięciem nerwowym.

Uspokajające, ułatwiające zasypianie, zmniejszające stany napięcia nerwowego pochodzenia psychicznego i wegetatywnego.

Dawkowanie
2 tabletki 3 razy dziennie. Dawkowanie u osób w wieku podeszłym nie wymaga zmiany. Dawkowanie u dzieci - 1 tabletkę 2 razy dziennie.

Przeciwwskazania
Nie stwierdzono przeciwwskazań do stosowania preparatu. Preparat nie powoduje lekozależności.
W przypadku alergii na terpeny możliwość stosowania skonsultować z lekarzem. Z uwagi na to, że preparat sprzyja zasypianiu nie
zaleca się stosowania go przez osoby kierujące pojazdami w godzinach nocnych i przez osoby zmęczone. Możliwość stosowania w
okresie ciąży i laktacji skonsultować z lekarzem.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

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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