ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
КЛІМАКСАН ГОМЕОПАТИЧНИЙ
Склад лікарського засобу:
діючі речовини: 1 таблетка містить Cimicifuga C200 – 0,8 мг, Lachesis C50 – 0,8 мг, Apis C200 – 0,8 мг;
допоміжні речовини: лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат.
Лікарська форма. Таблетки.
Таблетки плоскоциліндричної форми з фаскою, білого або майже білого кольору .
Назва і місцезнаходження виробника.
ТОВ «НВФ «МАТЕРІА МЕДИКА ХОЛДИНГ».
Російська Федерація, 127473, м . Москва, 3-й Самотечний пров., буд. 9.
Фармакотерапевтична група.
Комплексний гомеопатичний препарат.
Препарат усуває вегето-судинні розлади, зумовлені гормональним дисбалансом, який характерний для передклімактеричного та клімактеричного
періодів. Справляє помірну седативну дію.
Показання для застосування.
Застосовується як симптоматичний засіб у терапії проявів клімактеричного синдрому (дратівливість, емоційна лабільність, порушення сну, головний
біль, запаморочення, серцебиття, підвищена пітливість, припливи).
Протипоказання.
Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.
Особливі застереження.
Препарат містить лактозу, тому його не слід призначати пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, дефіцитом лактази або
синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Дані щодо ефективності та безпеки застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутні, тому його не призначають у ці періоди.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Дані про вплив на швидкість реакції відсутні, тому слід приймати препарат з обережністю.
Діти.
Препарат не застосовують дітям.
Спосіб застосування та дози .
Препарат приймають внутрішньо. Разова доза – 1 таблетка. Таблетку тримають у роті (не розжовуючи та не ковтаючи) до повного розчинення.
Препарат приймають кожного дня, 2 рази на добу, вранці і ввечері.
При тяжкому перебігу клімаксу можливе збільшення кількості прийомів препарату до 3-4 разів на добу.
Рекомендована тривалість лікування препаратом – 1-2 місяці.
За необхідності курс лікування можна повторити через 2-3 тижні.
Передозування.
При випадковому передозуванні можливі диспептичні прояви, спричинені компонентами, що входять до складу препарату.
Побічні ефекти.
Можливі алергічні реакції на компоненти препарату.
При застосуванні препарату за вказаними показаннями до застосування та у рекомендованих дозах побічної дії не виявлено.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Випадків несумісності з іншими лікарськими засобами не зареєстровано.
За необхідності препарат можна застосовувати сумісно з іншими засобами.
Термін придатності. 3 роки.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання.
Зберігати при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка.
По 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці.
Категорія відпуску. Без рецепта.

