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HEEL NEUREXAN tabl. 50 tabl.
 

Cena: 33,80 PLN

Opis słownikowy

Postać TABL.

Producent HEEL POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania: Neurexan jest lekiem homeopatycznym stosowanym w zaburzeniach snu i stanach wzmożonego napięcia nerwowego

Kiedy nie stosować leku Neurexan
•jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub na substancję pomocniczą zawartą w leku
U dzieci poniżej 12 lat dopuszcza się stosowanie leku po konsultacji z lekarzem.
Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat.
Neurexan a inne leki
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent
planuje przyjmować.
Interakcje z innymi lekami nie są znane.
Ciąża i karmienie piersią
Kobiety karmiące piersią, będące w ciąży lub planujące zajście w ciążę, powinny zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty zanim
rozpoczną przyjmowanie tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań ani nie zanotowano żadnych zgłoszeń dotyczących wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwanie maszyn. Pacjenci cierpiący na zaburzenia snu powinni wziąć pod uwagę, że ta dolegliwość może upośledzać
ich zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie powinni więc wykonywać tych czynności.

Neurexan zawiera laktozę

Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Jak przyjmować lek Neurexan

Dorośli i młodzież od 12 lat:
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1 tabletka 3 razy dzienni

Początkowo, w nasilonych objawach można stosować po 1 tabletce co ½ godziny – 1 godzinę. Nie należy przekraczać dawki 12 tabletek
na dobę. Następnie należy kontynuować leczenie zwykle zalecaną dawką.
Dzieci poniżej 12 lat: według wskazań lekarza
Dzieci poniżej 2 lat: nie stosować

Skład :

Avena sativa D2

Coffea arabica D12

Passiflora incarnata D2

Zincum isovalerianicum D4

Pozostałe składniki:
laktoza jednowodna i stearynian magnezu.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: lek zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko
występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy

Działania niepożądane: działania niepożądane mogą pojawić się z następującą częstotliwością: bardzo rzadkie, występują mniej niż u 1
na 10 000 pacjentów - skórne reakcje alergiczne

Podmiot odpowiedzialny: Biologische Heilmittel Heel GmbH.
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