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Melatonina LEK-AM 5mg 30tabl. $
 

cena: 24,33 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 5 mg

Opakowanie 30 tabl. (pojemnik)

Postać tabl.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Melatoninum

Opis produktu
 

Wskazania:

Leczenie wspomagające w zaburzeniach rytmu snu i czuwania (zmiana strefy czasowej, praca
zmianowa) oraz w zaburzenia rytmu dobowego u pacjentów niewidomych.

Działanie:

Melatonina jest to hormon produkowany w organizmie człowieka w ośrodkowym układzie
nerwowym przez szyszynkę. Reguluje sen i czuwanie w ciągu doby (biologiczny rytm
okołodobowy). Melatonina wykazuje bezpośredni efekt nasenny, dodatkowo dostosowuje
zmiany w zakresie rytmu snu i czuwania do zmian oświetlenia i długości trwania dnia i nocy.

Skład:

1 tabletka zawiera substancję czynną: 5 mg melatoniny

substancje pomocnicze: celulozę mikrokrystaliczną 102, kroskarmelozę sodową, magnezu
stearynian, krzemionkę koloidalną bezwodną.
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Sposób użycia:

zaburzenia snu związane ze zmianą strefy czasowej: 2-3 mg raz na dobę po zapadnięciu
zmroku, rozpoczynając od pierwszego dnia podróży. Leczenie kontynuować przez 2-3
kolejne dni po zakończeniu podróży;
zaburzenia snu związane np. z pracą zmianową: 1-5 mg na dobę, godzinę przed snem;
zaburzenia rytmu dobowego snu i czuwania u osób niewidomych: 0,5 mg do 5 mg raz na
dobę około godziny 21:00-22:00.

 

Przeciwwskazania:

Uczulenie na którykolwiek składnik leku, spożycie alkoholu, ciąża, laktacja.

Działania niepożądane:

Najczęściej występujące działania niepożądane:

bóle głowy, splątanie, sedacja, obniżenie temperatury ciała,

 

Rzadziej występujące działania niepożądane:

zwiększenie liczby napadów padaczkowych u dzieci z padaczką i uszkodzeniami OUN,
tachykardia,
świąd, wysypka, pokrzywka, wyprysk,
ginekomastia.

 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Informacje dodatkowe: 

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania lub
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ leki niewłaściwie stosowane mogą
zagrażać Twojemu życiu lub zdrowiu.
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