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Dlaczego warto polecać krople walerianowe i nasercowe pacjentom?

• Krople walerianowe i nasercowe to 
prosty sposób na pomoc 
zdenerwowanemu i znerwicowanemu 
pacjentowi

• Krople są tanie 

• Krople są bezpieczne – minimum działań 
niepożądanych

• Są szeroko dostępne w aptekach
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Krople nasercowe i walerianowe AMARA

Krople nasercowe AMARA
Lek Krople nasercowe AMARA działa uspokajająco, zwiększając siłę skurczu mięśnia sercowego o słabym działaniu.
WSKAZANIA:
Zaburzenia czynności serca na tle nerwicowym.
PRZECIWWSKAZANIA - Kiedy nie przyjmować leku Krople nasercowe:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu
Wiek poniżej 18 lat
Choroba alkoholowa, padaczka, schorzenia wątroby
DAWKOWANIE: 
Dorośli 2-3 razy dziennie 1 ml (30 kropli)
Maksymalna dawka jednorazowa 1 ml.
Maksymalna dawka dobowa: 3 dawki pojedyncze leku, 3 razy po 1 ml płynu (90 kropli).

Krople walerianowe AMARA
Lek Krople walerianowe ma działanie uspokajające.
WSKAZANIA:
Stosowany w celu złagodzenia objawów wywołanych stanami napięcia nerwowego oraz jako środek ułatwiający zasypianie.
PRZECIWWSKAZANIA:
Nadwrażliwość na korzeń kozłka (walerianę). 
Wiek poniżej 12 lat.
Grupy ryzyka tj. padaczka, choroby wątroby. Produkt szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.
DAWKOWANIE: 
w objawach napięcia nerwowego: przyjmować 3 razy na dobę po ok. 65 kropli (ok. 2,10 ml) (pół łyżeczki), rozcieńczyć w ¼ szklanki wody;
jako środek ułatwiający zasypianie: ok. 65 kropli (ok. 2,10 ml), co odpowiada pół łyżeczki płynu, rozcieńczyć w ¼ szklanki wody, przyjmować ok. 
pół godziny przed snem, można przyjąć dodatkową dawkę wieczorem jeśli konieczne.
Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 dawki pojedyncze leku (4 razy po pół łyżeczki płynu). 
Jeśli dolegliwości nasilają się lub utrzymują podczas stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem. 
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Szczegółowe informacje o Kroplach walerianowych AMARA

Nazwa produktu i nazwa powszechnie stosowana, skład: Krople walerianowe Amara, substancją czynną leku jest nalewka kozłkowa.  100 g kropli zawiera 100 g nalewki 
kozłkowej (Valerianae tinctura) przygotowanej zgodnie z recepturą Farmakopei Polskiej z korzenia kozłka lekarskiego, etanolu i wody.  Produkt  zawiera 64 – 68% (v/v) 
etanolu.
Postać farmaceutyczna: Lek jest w postaci kropli doustnych, roztworu.
Wskazania: Lek Krople walerianowe stosowany jest w celu złagodzenia objawów wywołanych stanami napięcia nerwowego oraz jako środek ułatwiający zasypianie.
Dawkowanie i sposób podania: Dorośli, młodzież w wieku powyżej 12 lat i osoby w podeszłym wieku: w objawach napięcia nerwowego: przyjmować 3 razy na dobę po 
ok. 65 kropli (ok. 2,10 ml), co odpowiada pół łyżeczki płynu, rozcieńczyć w ¼ szklanki wody; jako środek ułatwiający zasypianie: ok. 65 kropli (ok. 2,10 ml), co odpowiada 
pół łyżeczki płynu, rozcieńczyć w ¼ szklanki wody, przyjmować ok. pół godziny przed snem, można przyjąć dodatkową dawkę wieczorem jeśli konieczne. Maksymalna 
dawka dobowa wynosi 4 dawki pojedyncze leku (4 razy po pół łyżeczki płynu). Jeśli dolegliwości nasilają się lub utrzymują podczas stosowania leku, należy skonsultować 
się z lekarzem. Jeśli do opakowania dołączony jest dozownik strzykawkowy o pojemności 5 ml, z podziałką co 0,1 ml  należy go użyć do odmierzenia właściwej dawki 
leku. W celu  odmierzenia dawki leku dozownikiem strzykawkowym należy: odkręcić zakrętkę i odłożyć ją w bezpieczne miejsce, zanurzyć koniec dozownika 
strzykawkowego w kroplach doustnych, odciągnąć tłok dozownika strzykawkowego, nabierając odpowiednią dawkę leku wyjąć dozownik strzykawkowy i zamknąć 
butelkę. Jeśli po nabraniu roztworu we wnętrzu dozownika strzykawkowego widoczne są pęcherzyki powietrza, dozownik strzykawkowy należy odwrócić końcówką do 
góry. Powietrze przemieści się ku górze. Pociągnąć tłok, a następnie delikatnie go nacisnąć w celu usunięcia pęcherzyków powietrza.    
Przeciwskazania: Nie należy stosować leku u pacjentów z nadwrażliwością na korzeń kozłka (walerianę). Produkt szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową. Nie zaleca się 
stosowania u dzieci do 12 roku życia i osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby i padaczką.
Ostrzeżenia i środki ostrożności: Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Krople walerianowe należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.  Dawka 
stosowana jednorazowo (ok. 65 kropli (2,10 ml) co odpowiada pół łyżeczki płynu) zawiera  1,0 g etanolu, co odpowiada 25,4 ml piwa i ok. 10,6 ml wina.
Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Nie zaleca się stosowania u dzieci i osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby i padaczką. Nie zaleca 
się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Działania niepożądane: Jak każdy lek, lek Krople walerianowe może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Na skutek przyjmowania 
leku mogą wystąpić objawy żołądkowo-jelitowe (np. nudności, skurczowe bóle brzucha). Częstość występowania tych objawów niepożądanych nie jest znana. 
Podmiot odpowiedzialny: Zakład Farmaceutyczny „Amara” sp. z o.o., ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków. Pozwolenie nr: 14040. Lek OTC- dostępny bez recepty.
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Szczegółowe informacje o Kroplach nasercowych AMARA

Nazwa produktu i nazwa powszechnie stosowana, skład: Krople nasercowe Amara, Substancjami czynnymi leku są: nalewka z ziela konwalii mianowana, nalewka z 
kwiatostanu głogu i nalewka kozłkowa. 100 g kropli zawiera: Convallariae tinctura titrata 50,0 g (nalewka z ziela konwalii mianowana, ekstrahent etanol 70% (V/V) , 
Crataegi tinctura 25,0 g (nalewka z kwiatostanu głogu, ekstrahent etanol 60% (V/V) , Valerianae tinctura 25,0 g  (nalewka z korzenia kozłka, ekstrahent etanol 70% (V/V). 
1 g preparatu zawiera nie mniej niż 0,35 mg flawonoidów w przeliczeniu na hiperozyd. Produkt zawiera 61 – 67 % (V/V) etanolu. 
Postać farmaceutyczna: Lek jest w postaci kropli doustnych, roztworu, barwy brunatnozielonej o zapachu charakterystycznym dla korzenia kozłka.  
Wskazania: Zaburzenia czynności serca na tle nerwicowym. Lek Krople nasercowe działa uspokajająco, zwiększając siłę skurczu mięśnia sercowego o słabym działaniu. 
Dawkowanie i sposób podania: Lek Krople nasercowe przyjmować doustnie. Dorośli 2-3 razy dziennie 1 ml (30 kropli). Nie przekraczać dawki jednorazowej 1 ml. 
Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 dawki pojedyncze leku, 3 razy po 1 ml płynu (90 kropli). 
Przeciwskazania:  Leku Krople nasercowe nie zależy przyjmować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu, u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, 
przez osoby cierpiące na chorobę alkoholową, padaczkę lub schorzenia wątroby. 
Ostrzeżenia i środki ostrożności: Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Krople nasercowe należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy zawiera 61 –
67 % (V/V) etanolu, co stanowi 529 mg etanolu w dawce (dawka jednorazowa to 1 ml płynu – około 30 kropli), co jest równoważne z 13,4 ml piwa i 5,6 ml wina na 
dawkę. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i zawartość etanolu, nie podawać dzieciom i młodzieży poniżej 18 lat. Nie zaleca się 
przyjmować leków zawierających korzeń kozłka z syntetycznymi lekami uspokajającymi.  
Działania niepożądane: Jak każdy lek, lek Krople nasercowe może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Na skutek przyjmowania leku 
zawierającego korzeń kozłka mogą wystąpić objawy żołądkowo-jelitowe (np. nudności, skurczowe bóle brzucha). Częstość występowania tych objawów niepożądanych 
nie jest znana. 
Podmiot odpowiedzialny: Zakład Farmaceutyczny „Amara” sp. z o.o., ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków. Pozwolenie nr: IL-3261/LN
Lek OTC- dostępny bez recepty.
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Dziękuję za uwagę


