Informacja o produkcie leczniczym Nervomix Forte.
Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana. NERVOMIX Forte, kapsułka twarda. Skład
jakościowy i ilościowy w odniesieniu do substancji czynnych oraz tych substancji pomocniczych, które mają
istotne znaczenie dla właściwego stosowania produktu leczniczego. 1 kapsułka zawiera: Substancje czynne:
Valerianae radix 210 mg, Lupuli strobilus 52,5 mg, Melissae folium 52,5 mg, Hyperici herba 35 mg. Postać
farmaceutyczna. Kapsułka twarda. Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania. Produkt leczniczy
tradycyjnie stosowany w przejściowych stanach nadpobudliwości nerwowej, zaburzeniach zasypiania. Dawkowanie i
sposób podawania. Dorośli i młodzież od 12 lat: 2 - 4 kapsułki 3 razy na dobę, zależnie od nasilenia objawów, popić
co najmniej 1/2 szklanki płynu. Maksymalna dawka dobowa: 12 kapsułek. Przyjmowanych kapsułek nie rozgryzać. Jako
środek ułatwiający zasypianie dawkę jednorazową (2 – 4 kapsułki) przyjąć pół godziny do godziny przed snem. Czas
stosowania: Nie zaleca się stosowania dłużej niż przez 3 tygodnie. W przypadku, gdy dolegliwości utrzymują się
pomimo stosowania leku lub ulegną nasileniu, należy zasięgnąć porady lekarza. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość
na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności
dotyczące stosowania. Ze względu na zawartość ziela dziurawca, podczas stosowania produktu powinno się unikać
ekspozycji na promienie ultrafioletowe (opalanie, solarium).
W przypadku, gdy dolegliwości utrzymują się lub ulegną nasileniu w czasie stosowania, należy zasięgnąć porady
lekarza. Dzieci. Ze względu na brak danych nie należy stosować u dzieci do 12 lat. Działania niepożądane. W
zalecanych dawkach występują rzadko. Sporadycznie mogą wystąpić objawy nietolerancji na korzeń kozłka,
zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uczucie zmęczenia, nadwrażliwość na światło u osób o jasnej karnacji. Podmiot
odpowiedzialny. Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152, Czosnów, Polska. Numer
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i nazwa organu, który je wydał. Pozwolenie nr 7363 . Wydane przez
Prezesa URPLWMiPB. Kategoria dostępności. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Niniejsza
informacja została przygotowana na podstawie Charakterystyki Produktu NERVOMIX Forte, kapsułka twarda,
zatwierdzonej 31.07.2018, z którą należy się zapoznać przed zastosowaniem leku. Dodatkowe informacje dostępne są
w Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów. Tel.: +48227327700, fax.: +48227327700,
e-mail: adamed@adamed.com
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