Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

NERVOSOL PŁYN 100g
Cena: 13,49 PLN

Opis produktu
NERVOSOL PŁYN 100g
Zastosowanie:
Jest to roślinny produkt leczniczy, tradycyjnie stosowany jako lek uspokajający i obniżający napięcie nerwowe.Stosuje się tradycyjnie w
okresowych trudnościach w zasypianiu oraz stanach napięcia i niepokoju.
Skład:
Substancja czynna:
Wyciąg złożony (1:2) z: 25 % korzenia kozłka (Valerianae radice), 20 % korzenia arcydzięgla (Archangelicae radice), 25 % ziela melisy
(Melissae herba), 15 % szyszek chmielu (Lupuli strobilo), 15 % kwiatu lawendy (Lavandulae flore);
Ekstrahent: etanol 60 % (v/v)
Preparat zawiera średnio 53,5 % (v/v) etanolu (alkoholu), tzn. ok. 2,16 g na dawkę.
Dawkowanie i sposób użycia:
Dorośli i młodzież powyżej 14 roku życia: doustnie 5 ml (1 łyżeczka) leku 3 razy dziennie.
W przypadku trudności w zasypianiu zaleca się przyjęcie dodatkowo jednej dawki 5 – 10 ml (1-2 łyżeczki) w czasie 30 – 60 minut przed
udaniem się na spoczynek, z wcześniejszą dawką podczas kolacji (jeśli konieczne).
Unikać przebywania na słońcu po użyciu leku.
Przeciwwskazania:
Nie należy stosować leku przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
NERVOSOL zawiera średnio 53.5% (v/v) etanolu, tzn. ok. 2,16 g na dawkę, co jest równoważne ok. 50 ml piwa lub ok. 20 ml wina na
dawkę. Nie zaleca się stosowania u osób cierpiących na epilepsję, choroby wątroby lub chorobę alkoholową.
Nie podawać leku dzieciom do 14 roku życia bez konsultacji z lekarzem.
Lek nie jest zalecany ze względu na brak badań bezpieczeństwa leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia.
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Każda dawka leku (1 łyżeczka) zawiera ok. 2,16 g etanolu. Osłabia on w niewielkim lub umiarkowanym stopniu zdolność kierowania
pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn będących w ruchu, a także sprawność psychoruchową (pływanie, praca na wysokości).
Stosowanie innych leków:
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Działania niepożądane:
Jak każdy lek, Nervosol może powodować objawy niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy
poinformować o nich lekarza.
Możliwe są reakcje alergiczne, nadwrażliwość skóry na światło słoneczne, nudności i skurczowe bóle brzucha.
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