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Castagnus 45 mg, 30 tabletek
 

Cena: 29,45 zł

Opis słownikowy

Dawka 45 mg

Opakowanie 30 tabletek

Postać tabletki

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Agni casti fructus extractum siccum

Opis produktu
 

Opis

Lek Castagnus, w postaci tabletek do stosowania w leczeniu łagodnych objaw pojawiających się przed menstruacją.

Wskazania
Objawy pojawiające się przed menstruacją (zespół napięcia przedmiesiączkowego - dolegliwości pojawiające się na krótko przed
pojawieniem się miesiączki, objawiające się bolesnością i uczuciem obrzmienia piersi, zaburzeniami równowagi emocjonalnej, bólami
głowy typu migrenowego, obrzmieniem okolic twarzy, stóp i rąk).

Działanie
Leczenie łagodnych objawów pojawiających się przed menstruacją.

Dawkowanie

Dorosłe kobiety: doustnie, rano, raz dziennie 1 tabletka.
Jeśli po upływie 90 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem.

Skład
Substancja czynna: 1 tabletka zawiera 4,5 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Vitex agnus castus L. fructus (równoważny średnio 45 mg
owocu niepokalanka mnisiego). Ekstrahent — etanol 60% (m/m)
Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, stearynian magnezu, powidon K 30.

Przeciwwskazania

Nie stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.
Nie stosować po upływie terminu ważności.
Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Ciąża i okres karmienia piersią.
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Przechowywanie

W temperaturze nie wyższej niż 25° C.
W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: lek uważany za bezpieczny, nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej,
zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu i obsługiwania urządzeń mechanicznych.
Stosowanie innych leków: należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które
wydawane są bez recepty.

Jednoczesne przyjmowanie środków zawierających progesteron lub gestageny (np. doustnych środków antykoncepcyjnych) może
wzmagać działanie leku.
Ze względu na działanie dopaminergiczne może nastąpić osłabienie działania antagonistów receptorów dopaminy.

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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