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Melatonina Polfarmex 5mg 30 tabletek
 

Cena: 25,96 pln

Opis słownikowy

Dawka 5 mg

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 tabl. (butel.HDPE ze śr.pochłan.wilgo

Postać tabl.

Producent/
Dystrybutor

Polfarmex s.a.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Melatoninum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Melatonina Polfarmex 5mg  Substancja czynna: melatonina (Melatoninum). Jedna tabletka zawiera 5mg melatoniny oraz
substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna, bezwodna, magnezu stearynian.  Działanie Melatonina
Polfarmex 5mg  Jako substancję czynną lek zawiera melatoninę, czyli hormon, który naturalnie występuje w organizmie ludzkim. Jest
on wytwarzany przez szyszynkę – gruczoł znajdujący się w ośrodkowym układzie nerwowym. Produkt leczniczy Melatonina Polfarmex
5mg jest wskazany do stosowania przy zaburzeniach snu u osób podróżujących ze zmianami stref czasowych lub wykonujących pracę
zmianową, a także u osób niewidomych, u których mogą występować zaburzenia rytmu dobowego snu i czuwania. Mechanizm działania
melatoniny polega na tym, że uczestniczy ona w regulacji biologicznego rytmu okołodobowego.  Zastosowanie  Produkt leczniczy
Melatonina Polfarmex 5mg wskazany do stosowania jako środek pomocniczy w przypadku zaburzeń snu, które związane są ze zmianą
strefy czasowej, wykonywaniem pracy zmianowej, a także jako środek pomocniczy, który ułatwia regulację rytmu dobowego snu i
czuwania u osób niewidomych.  Informacje dodatkowe  Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze
pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Należy skonsultować się z lekarzem w następujących przypadkach:
występują zaburzenia czynności układu immunologicznego (np. choroba autoimmunologiczna), występują zaburzenia hormonalne,
padaczka, stosowane są leki przeciwzakrzepowe, występuje choroba wątroby lub nerek, depresja. Należy pamiętać, że palenie
papierosów może wpływać na zmniejszenie skuteczności leku. Stosowanie u dzieci młodzieży: nie należy stosować poniżej 18. roku
życia. Podczas stosowania leku nie należy spożywać alkoholu. Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią: nie należy stosować leku
w okresie ciąży i karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: po zastosowaniu leku nie prowadzić pojazdów i nie
obsługiwać maszyn.   Dawkowanie tabletek Melatonina Polfarmex 5mg  Lek należy stosować zgodnie ze wskazówkami na ulotce lub
zaleceniami lekarza. Tabletki należy połykać i popijać wodą. Lek jest zalecany dla osób, u których stosowanie niższych dawek
melatoniny nie przynosi pożądanych efektów. Osoby dorosłe: zaburzenia snu związane ze zmianą strefy czasowej – 5mg raz na dobę.
Stosować po zapadnięciu zmroku, pierwszą dawek przyjąć w pierwszym dniu podróży i powtarzać maksymalnie przez 2-3 kolejne dni po
zakończeniu podróży; zaburzenia rytmu dobowego snu i czuwania związanych z pracą zmianową – 5mg raz na dobę. Stosować na
godzinę przed snem; zaburzenia rytmu dobowego snu i czuwania u osób niewidomych – 5mg raz na dobę. Stosować około 21:00-22:00.
Nie przekraczać zalecanych dawek dobowych. 
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