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Ulotka dla pacjenta
Należy przeczfiać uwaznie całąulotkę, poniewaz zawieru ona wźvne informacje dla pacjenta.
Lek ten dostęllny jest bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy
lekarzą. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, naleĄ stosować preparat Cardiobonisol
ostrożnie i zgodnie z informacjąw ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby inożna jąbyło przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- NaleĘ zwrócić się do lekarza lub farmaceuĘ, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
informacja.
Jeśliobiawv nasilą się lub nie ust
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dniach należv skontaktowąć się z lekarzem.

CARDIOBONISOL
Płyn doustny

Skład na 1009
Ginkgo bilobae folium tinctura
Crataegi infl orescentiae tinctura
Cynarae folium tinctura

(Nalewka z miłorzębuj apońskiego)
(Nalewka z głogu)
(Nalewka zkarczocha)

40g,
?5o
)5ob)
Łg
JJó)

Podmiot odpowiedzialny:
Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED
34-300 Żywiec, ul. Stawowa 23
tel. (033) 86l -86 -71
Preparat dostępny jest w opakowaniach: 40g, 100g.

Spis treściulotki:
1. Co to jest lek Cardiobonisol i w jakim celu się go stosuje.
2. Zanim zastosuje się lek Cariobonisol.
3. Jak stosowaó lek Cardiobonisol.
4. Mozliwe dziŃania niepoządane.
5. Przechowywanie leku Cardiobonisol.
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Cardiobonisol.

1. Co to jest Cardiobonisol

i w jakim celu się go stosuje.
jest
tradycyjnie w stanach łatwego męczenia się
Preparat stosowany

i w leczeniu

wspomagaj ącym początkowe go okresu upo śledzonej wydolno ściserca.

Produkt jest stosowany tradycyjnie w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność
opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

2.

Zanim zastosuje się lek Cardiobonisol
Nie należy stosować leku Cardiobonisol jeśli:
Występuje nadwrżliwośćnazięle karczocha lub inne roślinyzrodziny Compositae
(Asteraceae) lub na którykolwiek ze składników produktu.
Zachow ać szczególną ostrożnośćstosując Cardiobonisol, j eśli:
-występuje lub występowala choroba alkoholowa
Zastosowanie leku może być szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Lek zawiera
do 62Yo alkoholu, czyli do l,ż69wjednej dawce (2,5 ml), co odpowiada32 ml piwa__._
lub 13m1 wina na dawkę,
Ńł{l§TnR§Tliln uDRowlA
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- lek jest

podawany osobom z chorobami wątroby lub padaczką
Zawartość alkoholu należy uwzględnić przed zastosowaniem u osób z grup ryzyka jak
np. pacjentów z chorobami wątroby lub padaczką.
- lek podawany jest dziecku
Ze względu na zawartośćalkoholu oraz zakres terupeutycznego zastosowania nie
zaleca się stosowania u dzieci
Ciąża i karmienie piersią:
Nie stosować w okresie ciĘy i karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługa ma§zyn:
Brak danych na temat wpływu na zdolnośćprowadzenia pojazdów mechanicznych i
obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Ze względu na zawartośćalkoholu
nie przehaczać zalecanych dawek leku, poniewż przedawkowanie preparatu
powoduje upośledzenie zdolności psychofizycznych, zdolności prowadzenia pojazdów
mechanicznych oraz obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Stosowanie innych leków:
Dotychczas nie stwierdzono interakcji leku Cardiobonisol z innymi lekami.

3. Jak stosować Cardiobonisol
4.

5.

6.

Podawaó doustnię. Przęd uzyciem wstrząsnąć
Stosować od l do 3 razy dziennie w zalężnościod nasilenia objawów chorobowych po
ż,5 mI leku (do kieliszka wody nalać ok. 1 małej ĘZeczktpreparatu).
Możliwe działania niepożądane
Jak kazdy lek, lek Cardiobonisol może powodować dzińanianiepożądane.
Dotychczas nie stwierdzono wystąpienia dzińń niepożądanychprzy stosowaniu leku
Cardiobonisol w za\ecanych dawkach. W przypadku wystąpienia objawów
niepożądanych należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się zlekaruęm.

Przechowywanieleku.

Przechow}wać w temperaturze ponizej 250C,w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzięci.
Nie należy stosować leku Cardiobonisol po upływie terminu ważności
zamieszczone go na opakowaniu
Inne konieczne informacje doĘczące leku.
W celu uzyskania bardziĄ szczegółov,rych informacjinależy zwróció się do
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego
:

Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED
34-300 Żywiec, ul. Stawowa 23
tel.(033) 86l -86 -71
Data opracowania ulotki: 2008.
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