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Klimadynon 2,8 mg, 60 tabletek powlekanych
 

Cena: 36,71 zł

Opis słownikowy

Dawka 2,8 mg

Opakowanie 60 tabletek powlekanych

Producent BIONORICA SE

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Cimicifugae racemosae rhizoma extractum
(1:10)

Opis produktu
 

Wskazania
Łagodzenie dolegliwości menopauzalnych takich jak uderzenia gorąca i obfite pocenie się u kobiet dorosłych.

Działanie
Łagodzące dolegliwości menopauzalne.

Dawkowanie

Dorosłe kobiety w czasie menopauzy: dawka dobowa: po 1 tabletce powlekanej dwa razy na dobę (rano i wieczorem).
Podawać doustnie, tabletkę należy popić płynem, nie należy żuć ani ssać.
Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Skład
1 tabletka powlekana zawiera: 2,8 mg suchego wyciągu z Cimicifugaracemosa (L.) Nutt., rhizoma (kłącze pluskwicy groniastej)
(DERnatywny 5-10:1); rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 58% (V/V).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna tabletka zawiera 17,2 mg laktozy jednowodnej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

Stosowaniu produktów zawierających pluskwicę groniastą towarzyszy działanie toksyczne na wątrobę (w tym zapalenie
wątroby, żółtaczka, nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby). Częstość nie jest znana.
Zgłaszano reakcje skórne (pokrzywka, świąd, wysypka), obrzęk twarzy, obrzęk obwodowy i objawy żołądkowo-jelitowe (tj.
zaburzenia dyspeptyczne, biegunka). Częstość nie jest znana.

Przechowywanie
W temperaturze poniżej 30 °C.
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Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować bez porady lekarza dłużej niż przez 6 miesięcy,
Nie należy przyjmować jednocześnie z estrogenami, o ile nie zalecił tego lekarz,
Pacjentki leczone wcześniej lub obecnie w związku z rakiem piersi lub innymi nowotworami zależnymi od hormonów nie
powinny stosować Klimadynon bez konsultacji z lekarzem,
Nie powinien być stosowany u pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu
Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy galaktozy,
Nie stosować u dzieci i młodzieży.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i 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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