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Neospasmina HLU 119ml
 

Cena: 12,59 PLN

Opis słownikowy

Dawka 6,69 ml/30ml

Opakowanie 119 ml (150 g)

Postać syrop

Producent HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Crataegi fructus, Valerianae radix

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: " Herbapol - Lublin" S. A.

ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin

ILOŚĆ:  119 ml.

 

Neospasmina jest to tradycyjny produkt leczniczy roślinny zawierający w swoim składzie wyciąg płynny z owoców głogu i korzeni
kozłka.

 

DZIAŁANIE:

Lek wykazuje łagodne działanie uspokajające i ułatwiające zasypianie

 

WSKAZANIA

Pomocniczo w :
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zaburzeniach nerwowych takich jak stan napięcia i niepokoju,
trudnościach z zasypianiem.

 

DAWKOWANIE:

Dorośli: do leczenia pomocniczego objawów takich jak łagodne stany napięcia i uczucia niepokoju: dawka jednorazowa - 30 ml (37,6 g)
stosować maksymalnie 3 do 4 razy dziennie.

Pomocniczo w trudnościach z zasypianiem należy przyjąć dawkę jednorazową (30 ml) leku na godzinę przed snem

Jeśli objawy nie ustąpią po kilku dniach stosowania w łagodnych stanach napięcia nerwowego i uczuciu niepokoju lub nasilą się, należy
skontaktować się z lekarzem.

Jeśli objawy nie ustąpią po tygodniu stosowania w trudnościach z zasypianiem lub nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem.

 

SKŁAD:

100 g syropu zawiera:

substancję czynną: Wyciąg płynny złożony (1:1) z: owoców głogu i korzeni kozłka lekarskiego (ekstrahent: etanol 50% (v/v)) -18 g

Inne składniki leku to: sacharoza, sodu benzoesan (E 211), esencja pomarańczowa, woda oczyszczona.

Lek zawiera do 10% (v/v) etanolu.

 

OSTRZEŻENIA: 

Ten lek zawiera do 10% vol. alkoholu (etanolu) to znaczy do 2,37 g na dawkę, co jest równoważne do 60 ml piwa lub do 25 ml wina. Lek
może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn. W związku z tym nie zaleca się prowadzenia
pojazdów mechanicznych, obsługi żadnych urządzeń mechanicznych oraz posługiwania się narzędziami do 2 godzin po jego
zastosowaniu.

Lek należy przechowywać w opakowaniu szczelnie zamkniętym, w temperaturze do 25°C.

Dopuszcza się wystąpienie opalizacji z możliwością powstania osadów pochodzenia roślinnego.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

30 ml syropu zawiera 20 g sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów  z cukrzycą

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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