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Kelicardina, krople, 40 g
 

Cena: 11,50 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 g

Postać krople doustne

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Preparat ziołowy

Opis produktu
 

Wskazania
Kelicardina, lek tradycyjnie stosowany w początkowym okresie upośledzonej wydolności serca, nie wymagającej stosowania innych
leków, bez objawów zastoju krążenia i w osłabieniu mięśnia sercowego u osób w wieku starszym.

Działanie
Przeciwskurczowe, preparat zwiększa siłę skurczu mięśnia sercowego i zmniejsza siłę skurczów. Zmniejsza przepuszczalność ścian
naczyń włosowatych, poprawia krążenie obwodowe.

Dawkowanie
Dorośli: 20 kropli (ok. 1 ml) 3 razy dziennie między posiłkami.

Skład
100 g kropli zawiera: substancje czynne: Convallariae extractum fluidum (1:1) 50,0 g, (ekstrahent: etanol 70% V/V), Crataegi folii cum
flore extractum fluidum (1:1) 42,0 g, (ekstrahent: etanol 70% V/V), Troxerutinum 0,5 g.

1 ml (=0,940 g) kropli zawiera 0,47 g wyciągu płynnego z ziela (liści) konwalii (co odpowiada od 2,5 j.g. do 4,2 j.g. glikozydów
nasercowych), 0,40 g wyciągu płynnego z kwiatostanu głogu i 4,7 mg trokserutyny.

Produkt leczniczy zawiera średnio 63% V/V etanolu, tj. do 542 mg na dawkę.

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
Zapalenie wsierdzia, blok serca, zawał mięśnia sercowego, miażdżyca naczyń wieńcowych, okres podawania sulfonamidów,
stany niedoboru potasu, choroba wątroby, epilepsia, alkoholizm,
Nie podawać dzieciom oraz młodzieży.
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Działania niepożądane
Podczas stosowania produktu leczniczego Kelicardina bardzo rzadko mogą wystąpić: nudności, zaburzenia rytmu serca, ból głowy,
pokrzywka.

Przechowywanie

W temperaturze nie wyższej niż 25°C,
W miejscu niewidocznym i niedostępnym 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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