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Validol 60 mg x 10 tabl (sprzedajemy wyłącznie do odbioru
osobistego)
 

Cena: 7,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 10 tabl

Postać Tabletki

Producent FARMAKA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Validol to lek uspokajający, który jest dostępny bez recepty. Stosuje się go w celu łagodzenia napięć nerwowych i zmniejszenia uczucia
niepokoju, działa nasennie. Lek ma formę tabletek do ssania.

Skład preparatu Validol:

substancje aktywne to mentol (Mentholum) oraz izowalerianianu mentylu (Menthyli valeros). Kwas izowalerianowy ma
dowiedzione działanie uspokajające oraz nasenne. Mentol zapewnia uczucie świeżości i hiperwentylacji, pogłębienia oddechu.
substancje pomocnicze to: sacharoza i wapnia stearynian.

1 tabletka do ssania zawiera 60 mg mieszaniny mentolu i izowalerianianu mentylu.

Wskazania do stosowania leku uspokajającego Validol. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości należy przyjąć tabletkę do
ssania? Preparat skutecznie wycisza i uspokaja napięcia nerwowe oraz obniża uczucie niepokoju. Dzięki zawartości mentolu stymuluje
odruch głębszych oddechów, co pozytywnie wpływa na samopoczucie pacjenta.

Działanie leku Validol jest skuteczne dzięki zawartym w leku substancjom aktywnym, takim jak kwas izowalerianowy i mentol. Kwas
izowalerianowy blokuje czynność kory mózgowej, a mentol wpływa na działanie receptorów zimna.

Jak dawkować lek uspokajający Validol? Przed zastosowaniem preparatu leczniczego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w
ulotce dołączonej do leku. Jeśli lekarz lub farmaceuta nie zaleci inaczej, lek należy stosować zgodnie z dawkowaniem umieszczonym na
ulotce. W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zażywania tabletek do ssania, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku osób dorosłych zazwyczaj lek stosuje się trzy razy dziennie po jednej tabletce. Zaleca się powolne ssanie preparatu
pomiędzy posiłkami. Nie należy stosować leku uspokajającego w przypadku dzieci i nastolatków.
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Leku Validol nie należy traktować jako preparatu doraźnego. Jego efekty są widoczne dopiero po upływie od dwóch do czterech tygodni
od rozpoczęcia stosowania. Jeśli po 14 dniach od przyjęcia pierwszej dawki leku pacjent nie dostrzega różnicy, zaleca się konsultację
lekarską w celu omówienia skuteczności terapii.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Validol? Preparatu w postaci tabletek do ssania nie należy zażywać, jeśli stwierdzono
nadwrażliwość na którąkolwiek substancję zawartą w leku (należy zwrócić uwagę zarówno na substancje czynne, jak i pomocnicze). Z
leczenia preparatem powinni zrezygnować pacjenci, którzy cierpią na zgagę lub przepuklinę rozworu przełykowego. Nie zaleca się
stosowania leku u osób ze stwierdzoną chorobą wrzodową lub zmianami zapalnymi w obrębie układu pokarmowego. Nie należy również
zażywać preparatu jednocześnie z innymi lekami uspokajającymi.

Możliwe działania niepożądane po zażyciu leku Validol. Jak każdy preparat leczniczy, również Validol może, ale nie musi, wywoływać
działanie niepożądane. U zdecydowanej większości pacjentów, korzyści ze stosowania tabletek do ssania o działaniu uspokajającym są
zdecydowanie wyższe, niż działania niepożądane. Dotychczas wśród możliwych skutków ubocznych leku odnotowano:

alergie kontaktowe w obrębie jamy ustnej,
nadwrażliwość na mentol, która objawia się między innymi: bólem głowy, wysypką na skórze, drżeniem mięśni, wstrząsem
anafilaktycznym.

Jednocześnie zaobserwowano, że po odstawieniu preparatu leczniczego, wszystkie działanie niepożądane ustępowały.

Aby zminimalizować wystąpienie niekorzystnych interakcji pomiędzy stosowanymi lekami (na przykład innymi lekami uspokajającymi
czy lekami przeciwdepresyjnymi), należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach, które są stosowane przez pacjenta
lub w najbliższym czasie będą stosowane.

Ze względu na sposób przechowywania (preparat zaleca się przechowywać w lodówce w temperaturze od 2 do 8 stopni Celsjusza) lek 
Validol sprzedawany jest wyłącznie do odbioru osobistego.

Nie zaleca się stosowania preparatu leczniczego u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Zauważono, że lek Validol w nieznaczny sposób wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów, dlatego należy zachować szczególną
ostrożność.

Lek należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Skład
1 tabl. do ssania zawiera 60&nbsp;mg estru mentylowego kwasu izowalerianowego.

Wskazania i działanie

Pomocniczo w nerwicach czynnościowych, szczególnie układu krążenia, zaburzeniach neurowegetatywnych, migrenie, stanach
spastycznych układu pokarmowego, chorobie lokomocyjnej.

Lek o działaniu uspokajającym i spazmolitycznym, wykazuje skojarzone działanie mentolu i kwasu walerianowego. Hamuje czynność
kory mózgowej, działa słabo rozkurczowo na mięśnie&nbsp;gładkie przewodu pokarmowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. U dzieci i młodzieży występuje często uczulenie na mentol objawiające się: pokrzywką,
zaczerwienieniem skóry, bólem&nbsp;głowy, wymiotami i przyspieszeniem oddechu. W przypadku długotrwałego stosowania niekiedy
mogą wystąpić lekkie nudności, łzawienie, zawroty&nbsp;głowy.

Dawkowanie
Doustnie: 3 razy dziennie 1 tabl. do ssania. Maksymalna dopuszczalna dawka dobowa wynosi 200&nbsp;mg.

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
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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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