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Valused x 30 kaps
 

Cena: 15,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Lupuli strobilus, Passiflorae herbae,
Valeriana radix

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Valused w postaci kapsułek miękkich to produkt na bazie składników roślinnych, który jest stosowany pomocniczo w stanach
napięcia i niepokoju, a także w przypadku nerwicy wegetatywnej. W skład leku wchodzą wyciągi roślinne z korzenia kozłka lekarskiego,
szyszek chmielu i ziela męczennicy, które wykazują działanie uspokajające oraz ułatwiające zasypianie. Funkcją Valused jest zatem
redukcja napięcia nerwowego i towarzyszących mu objawów, takich jak np. kołatanie serca czy bolesne skurcze brzucha.

Na co jest lek Valused? Wskazaniem do stosowania produktu są stany napięcia nerwowego z różnego rodzaju towarzyszącymi
dolegliwościami. Stosowanie leku może być pomocne w przypadku drżenia rąk, nerwowości ruchów, a także przyspieszonego bicia
serca – związanego ze zdenerwowaniem. Produkt leczniczy może również stanowić wsparcie w przypadku trudności z koncentracją na
tle nerwowym, czy też związanych ze zdenerwowaniem problemów gastrycznych. Valused może być ponadto stosowany w przypadku
trudności z zasypianiem – związanych z napięciem emocjonalnym. W skład leku wchodzą wyciągi z korzenia kozłka lekarskiego,
szyszek chmielu i ziela męczennicy. Preparat działa uspokajająco, a dodatkowo ułatwia zasypianie.

W opakowaniu znajduje się 30 kapsułek miękkich leku Valused. W skład każdej z nich wchodzi 60 mg suchego wyciągu z korzenia
kozłka, 40 mg suchego wyciągu z szyszek chmielu, a także 40 mg suchego wyciągu z ziela męczennicy. Skład leku uzupełniają
substancje pomocnicze, czyli krzemionka koloidalna bezwodna, maltodekstryna, glukoza bezwodna, olej sojowy oczyszczony, lecytyna
sojowa, olej kokosowy uwodorniony, olej palmowy rafinowany, wosk żółty, a dodatkowo żelatyna wieprzowa, glicerol, sorbitol ciekły,
niekrystalizujący, dwutlenek tytanu (E 171), tlenek żelaza czarny (E 172) oraz tlenek żelaza żółty (E 172).

Produkt leczniczy powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w ulotce, chyba że lekarz wyda inne zalecenia
dotyczące jego przyjmowania. Lek stosuje się doustnie. Jeśli chodzi o osoby dorosłe oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat, zalecane
przez producenta dawkowanie leku Valused przy stanach napięcia nerwowego to 2 kapsułki przyjmowane 2-3 razy na dobę. W
przypadku trudności z zasypianiem zaleca się natomiast przyjęcie 2-3 kapsułek leku jednorazowo na około 30 minut przed spaniem. Nie
powinno się stosować większych dawek leku niż zalecane. Jeśli po 2 tygodniach stosowania leku pacjent nie odczuje poprawy lub jego
dolegliwości nasilą się, powinien skonsultować się z lekarzem.
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Lek zazwyczaj jest dobrze tolerowany przez pacjentów, jeśli przyjmuje się go zgodnie z zalecanym dawkowaniem. W przypadku osób,
które źle tolerują korzeń waleriany, mogą się jednak pojawić zaburzenia żołądkowo-jelitowe w związku ze stosowaniem Valused. Skutki
uboczne występujące w pojedynczych przypadkach po podaniu ziela męczennicy to także przyspieszenie akcji serca oraz nudności.
Jeśli pacjent zauważy u siebie działania niepożądane Valused opisane w ulotce lub takie, o których w ulotce nie wspomniano, powinien
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Valused jest nadwrażliwość na jego składniki. Lek nie jest również przeznaczony dla dzieci w
wieku poniżej 12 lat i nie powinny go przyjmować osoby z nietolerancją waleriany bądź dziedziczną nietolerancją fruktozy. Leku nie
powinno się stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na soję bądź orzeszki ziemne. Przeciwwskazaniem jest także łączenie 
leku Valused z innymi lekami działającymi uspokajająco. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku
Valused przez kobiety będące w ciąży lub karmiące piersią, nie zaleca się stosowania przez nie tego leku.

Lek Valused należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze mniejszej niż 25°C, zabezpieczając go przed dostępem
dzieci. Produkt nie powinien być stosowany, gdy upłynie termin jego ważności, a w sprawie utylizacji niewykorzystanych kapsułek
najlepiej skonsultować się z farmaceutą.

Skład
Substancja czynna: 1 kaps. elastyczna zawiera 60 mg suchego wyciągu z korzenia kozłka, 40 mg suchego wyciągu z szyszek chmielu i
40 mg suchego wyciągu z ziela męczennicy.

Wskazania i działanie

Stany napięcia i niepokoju (np. uczucie kołatania serca) związane z okresem przekwitania, wyczerpania nerwowego,
nadpobudliwości, trudności w zasypianiu
Pomocniczo w nerwicy wegetatywnej (bolesne skurcze żołądka, kolka jelitowa, bolesne skurcze macicy).

Preparat roślinny o działaniu uspokajającym i ułatwiającym zasypianie. Zmniejsza napięcie nerwowe i powoduje ustępowanie skurczów
na tle nerwowym w obrębie jamy brzusznej.

Dawkowanie
Doustnie. Stany napięcia i niepokoju, nerwica wegetatywna: 2 kaps. lub 5 g płynu 2-3 razy dziennie. Trudności w zasypianiu: 2-3 kaps. lub
10 g płynu jednorazowo 1/2 h przed snem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Dzieci.

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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