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Valused Noc Plus x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 20,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Lupuli strobilus, Valerianae radix extractum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Valused Noc Plus w postaci tabletek powlekanych to produkt na bazie wyciągów z korzenia kozłka lekarskiego, szyszek chmielu i
ziela męczennicy, który przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych oraz młodzieży od 12. roku życia. Na co jest Valused Noc Plus?
Wskazaniem do stosowania leku są okresowe trudności z zasypianiem, które pojawiają się na tle nerwowym. Dodatkowo lek może być
pomocny w przypadku łagodzenia objawów napięcia nerwowego związanego ze stresem. Składnikami czynnymi produktu są wyciągi z
szyszek chmielu, korzenia kozłka lekarskiego oraz ziela męczennicy.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek powlekanych Valused Noc Plus. W skład 1 tabletki wchodzi 154 mg wyciągu suchego wodno-
alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego, 34,75 mg wyciągu suchego z szyszek chmielu i 20 mg wyciągu suchego z ziela męczennicy,
a oprócz tego składniki pomocnicze. Zanim pacjent zacznie korzystać z leku, powinien przeczytać dołączoną do niego ulotkę.
Rekomendowane dawkowanie Valused Noc Plus opisano w dołączonej do opakowania ulotce i – jeśli lekarz nie zaleci inaczej –
powinno być przestrzegane. Zazwyczaj zaleca się przy okresowych trudnościach z zasypianiem przyjmowanie 2 tabletek Valused Noc
Plus na około 30 minut przed snem. Jeśli natomiast Valused Noc Plus ma być stosowany w stanach napięcia nerwowego, zaleca się
przyjmowanie 2 tabletek leku w częstotliwości 3 razy na dobę. Jeśli pacjent stosować będzie Valused Noc Plus 2 tygodnie, a
dolegliwości nie ustąpią, powinien skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować dawki leku większej niż rekomendowana. Długotrwałe stosowanie wysokich dawek wyciągu z korzenia kozłka
może prowadzić do objawów przedawkowania, w tym zmęczenia, zawrotów głowy, zaburzeń rytmu serca, trudności z oddychaniem i
drżenia rąk. Stosowanie leku Valused Noc Plus może wiązać się też z tym, że u niektórych pacjentów wystąpią działania niepożądane.
Jeśli tabletki będą przyjmowane zgodnie z zaleceniami i w dawkach rekomendowanych przez producenta, ryzyko wystąpienia skutków
ubocznych jest mało prawdopodobne, gdyż lek jest dobrze tolerowany. Mogą jednak wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym
szczególnie u pacjentów z nadwrażliwością na korzeń kozłka lekarskiego. Oprócz tego w pojedynczych przypadkach występują u
pacjentów nudności oraz tachykardia w związku z przyjęciem ziela męczennicy. Lek może osłabiać sprawność psychoruchową, dlatego
należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent zamierza obsługiwać maszyny i prowadzić pojazdy.

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Valused Noc Plus jest nadwrażliwość na jego składniki czynne lub pomocnicze. Lek nie
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powinien być też podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat, gdyż badania kliniczne na pacjentach w tej grupie wiekowej nie były
prowadzone. Tabletek Valused Noc Plus nie powinno się łączyć z innymi lekami działającymi uspokajająco, gdyż może to nasilić efekt
działania wyrobu. Pacjentki spodziewające się dziecka i w okresie laktacji nie powinny stosować leku Valused Noc Plus, gdyż nie są
dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa terapii w ich przypadku.

Skład
Substancje czynne:

wyciąg suchy wodno-alkoholowy z Valeriana officinalis L. sl., radix (korzeń kozłka lekarskiego)
wyciąg suchy z Humulus lupulus L., flos (szyszka chmielu)
wyciąg suchy z Passiflora incarnata L., herba (ziele męczennicy)

Składniki rdzenia tabletki:

Wapnia wodorofosforan dwuwodny
Celuloza mikrokrystaliczna krzemowana (Prosolv HD90):
Celuloza mikrokrystaliczna (E460)
Krzemionka koloidalna bezwodna (E551)
Kroskarmeloza sodowa
Krospowidon typ A
Magnezu stearynian
Maltodekstryna
Krzemionka koloidalna bezwodna

Składniki otoczki tabletki Opadry II 85F36615, Brown:

Alkohol poliwinylowy
Makrogol 3350
Talk
Tlenek żelaza czerwony (E172)
Tlenek żelaza żółty (E172)
Tlenek żelaza czarny (E172)
Tytanu dwutlenek (E171)

1 tabletka zawiera:

154 mg wyciągu suchego wodno-alkoholowego z Valeriana officinalis L. sl., radix (korzeń kozłka lekarskiego) (DER:
3-5:1),rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 60% (V/V);
34,75 mg wyciągu suchego z Humulus lupulus L., flos (szyszka chmielu) (DER: 4-6:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: metanol 30%
(V/V);
20 mg wyciągu suchego z Passiflora incarnata L., herba (ziele męczennicy) (DER: 4-6,5:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol
60% (V/V).

Wskazania i działanie
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania:

w okresowych trudnościach w zasypianiu na tle nerwowym
jako środek łagodzący objawy napięcia nerwowego wywołanego stresem

Przeciwwskazania
Produktu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

W okresowych trudnościach w zasypianiu na tle nerwowym: 2 tabletki na pół do jednej godziny przed snem.
W stanach napięcia nerwowego wywołanego stresem: 2 tabletki 3 razy na dobę.

Działania niepożądane
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Valused Noc Plus stosowany w zalecanych dawkach jest na ogół dobrze tolerowany. Obserwowano zaburzenia żołądkowo-jelitowe
(nudności, bóle brzucha) u osób nadwrażliwych na korzeń kozłka lekarskiego.
W pojedynczych wypadkach wystąpiły nudności oraz zaburzenia rytmu serca po podaniu ziela męczennicy.
Częstość występowania działań niepożądanych nie została określona.

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

