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Cardiol C, krople, 40 g
 

Cena: 6,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 g

Postać krople doustne, roztwór

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Produkt złożony

Wiek od 12 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Lek Cardiol C, to kompozycja nalewek z liścia konwalii, owocu i kwiatostanu głogu oraz korzenia kozłka, wyciągu płynnego z nasion kola
z dodatkiem kofeiny.

Wskazania

- Tradycyjnie: w stanach łatwego męczenia się.
- Wspomagająco: w początkowym okresie upośledzonej wydolności serca, nie wymagającej stosowania innych leków i bez objawów
zastoju krążenia oraz w osłabieniu mięśnia sercowego u osób w wieku starszym.

Dawkowanie

Dorośli: 20-40 kropli, w kieliszku wody 2 do 3 razy dziennie po jedzeniu. Dopuszczalne jest zwiększenie dawki do 60 kropli
jednorazowo.
Młodzieży powyżej 12 roku życia:15 – 25 kropli 2 do 3 razy dziennie.

Skład
100 g kropli zawiera:
Substancje czynne: Nalewka z głogu i kozłka (Crataegi cum Valerianae tinctura) (1:4,0-4,5), (ekstrahent etanol 70% (v/v)) – 40,0 g;
nalewka konwaliowa mianowana (Convallariae tinctura titrata) (1:4,0-4,5), (ekstrahent etanol 70% (v/v))– 27,0 g; wyciąg z nasion Kola
(Colae seminis extractum) (1:2), (ekstrahent etanol 70% (v/v)) – 14,0 g; kofeina (Coffeinum) – 72,0 mg.

Substancje pomocnicze: Etanol 70% (v/v) do 100,0 g.

1 ml ( ≈0,910 g) preparatu zawiera 0,36 g nalewki z głogu i kozłka (1:4,0-4,5), 0,25 g nalewki konwaliowej mianowanej (1:4,0-4,5), 0,13 g
wyciągu z nasion kola, oraz 0,655 mg kofeiny.
Lek zawiera 60,0-69,0% (v/v) etanolu.
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Przeciwwskazania

Nie stosować po upływie terminu ważności.
Dzieci poniżej 12 roku życia.
Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Kobiety w ciąży, karmiące piersią, dzieci i osoby z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką,
po konsultacji z lekarzem.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C.
W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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