ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

КЛІМАКТОПЛАН
(KLIMAKTOPLAN®)
Склад лікарського засобу:
діючі речовини: 1 таблетка містить Cimicifuga D2 25 мг, Ignatia D3 25 мг, Sepia D2
25 мг, Sanguinaria D6 25 мг;
допоміжні речовини: лактози моногідрат, магнію стеарат, крохмаль пшеничний.
Лікарська форма. Таблетки.
Сірі, двоплощинні таблетки зі скошеним краєм, іноді злегка плямисті.
Назва і місцезнаходження виробника.
Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина.
Deutsche Homoеоpathie-Union DHU–Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany.
Фармакотерапевтична група.
Комплексний гомеопатичний препарат. Інші препарати для лікування гінекологічних захворювань. Код
АТС: G02CX.
Клімактоплан містить чотири інгредієнти, які зумовлюють фармакологічний ефект препарату.
Cimicifuga впливає на гіпоталамус, усуваючи або послаблюючи припливи жару, нервове збудження і
депресії. Sepia регулює спільні функції гормонів кори надниркових залоз, статевих органів і гіпофіза.
Sepia, як і Ignatia, насамперед діє на психічні реакції, однак вона впливає також на напади пітливості,
припливи жару, головний біль і стан знесилля. Sanguinaria особливо ефективна при припливах жару,
які супроводжуються минущим рум'янцем і прискореним серцебиттям, а також при головному болю
типу мігрені.
Отже, Клімактоплан за рахунок поєднання специфічних інгредієнтів є лікарським засобом,
призначеним для лікування комплексу симптомів, типових для клімактеричного періоду. Завдяки
добрій переносимості Клімактоплан можна приймати протягом тривалого часу.
Показання для застосування.
Клімактеричні розлади: припливи жару, посилене потовиділення, відчуття серцебиття, запаморочення,
свербіж, внутрішнє занепокоєння, порушення сну, депресивний стан, нервова збудливість.
Протипоказання.
Підвищена чутливість до діючих речовин або до будь-якої з допоміжних речовин препарату.
Особливі застереження.
Препарат містить лактозу, тому пацієнти з рідкісними спадковими формами непереносимості
галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не повинні
застосовувати препарат.
Однією з допоміжних речовин, що входять до складу препарату, є пшеничний крохмаль. В зв’язку з
цим таблетки не слід застосовувати пацієнтам з підвищеною чутливістю або непереносимістю
глютену.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Не застосовують у період вагітності та годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими
механізмами.

Не впливає.
Діти.
Не застосовують дітям.
Спосіб застосування та дози.
Приймають по 1-2 таблетки 3 рази на день. Максимальна добова доза становить 6 таблеток. Таблетки
приймати за півгодини до їди або півгодини після їди, повільно розсмоктуючи в ротовій порожнині.
Якщо необхідно, таблетки можна розчинити в невеликій кількості води. У разі відсутності покращення
дозування слід змінити. Клімактоплан слід застосовувати не менше 3 місяців. Лікування може бути
продовжено у випадку необхідності.
Передозування.
Передозування не спостерігалось.
Побічні ефекти.
При застосуванні препарату можливі реакції гіперчутливості, можуть виникнути менструальні та
носові кровотечі або збільшитися частота менструальних кровотеч.
Примітка. При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове погіршення
наявних симптомів захворювання (первинне погіршення). У цьому випадку необхідно припинити
застосування препарату і проконсультуватися з лікарем.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
На цей час не відома.
Застосування гомеопатичного лікарського засобу не виключає застосування інших лікарських
препаратів.
Пацієнтам слід проконсультуватися з лікарем, якщо вони приймають або приймали в недавньому
минулому будь-які інші ліки, включаючи лікарські засоби, які можна придбати без рецепта.
Примітка. Дія гомеопатичних лікарських засобів може бути різною залежно від загальних негативних
факторів, пов'язаних із шкідливими звичками (стимулятори: наприклад, кава або чай, алкоголь,
куріння).
Термін придатності. 5 років.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання.
Зберігати при температурі не вище 25 ºC в сухому, недоступному для дітей місці.
Упаковка.
По 20 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній коробці.
Категорія відпуску.
Без рецепта.

