
Oznakowanie opakowania bezpośredniego – 30 g butelka ze szkła brunatnego z zakrętką z 

kroplomierzem z polietylenu  

 

Krople nasercowe Aflofarm 

Guttae cardiacae  

Krople doustne, roztwór, (50 g+25 g+25g)/100 g 

 

Skład na 100 g:  Convallariae Tinctura titrata  50,0 g 

      Crataegi tinctura                    25,0 g 

      Valerianae tinctura                 25,0 g 

 

Działanie: Łagodne działanie uspokajające, słabe działanie zwiększające siłę skurczu mięśnia 

sercowego. 

 

Wskazania do stosowania: Pomocniczo w bardzo łagodnych objawach niewydolności krążenia. 

 

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na składniki produktu. 

  

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Nie podawać dzieciom poniżej 12 lat ze względu na 

zawartość alkoholu. W przypadku wystąpienia bardziej nasilonych objawów niewydolności krążenia, 

np. duszności przy niewielkim wysiłku, należy zwrócić się do lekarza.   

 

Interakcje: Brak.  

 

Ciąża i karmienie piersią: Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.   

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Ze względu na zawartość etanolu lek, zwłaszcza 

przyjęty w dawce większej niż zalecana, może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów 

mechanicznych i obsługi maszyn. 

 

Sposób stosowania i droga podania: 

Podanie doustnie.  

Dawkowanie: Dorośli: przeciętnie 2-3 razy dziennie 30-60 kropli. 

Młodzież powyżej 12 lat: 2-3 razy dziennie 20-40 kropli.  

Nie przekraczać dawki jednorazowej 3,0 g (120 kropli), dziennej 10,0 g (400 kropli). 

 

Działania niepożądane: Brak. 

 

Zgłaszanie działań niepożądanych 

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane  

niewymienione na etykiecie, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. 

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania  

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,  

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa 

Tel.: + 48 22 49 21 301 

Faks: + 48 22 49 21 309 

e-mail: ndl@urpl.gov.pl 

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 

 

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat 

bezpieczeństwa stosowania leku. 

 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. 

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

Nie stosować po upływie terminu ważności, zamieszczonego na opakowaniu. 

 

mailto:adr@urpl.gov.pl


Lek wydawany bez przepisu lekarza - OTC.   

 

Termin ważności:  

 

Podmiot odpowiedzialny:  

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 133/151  

95-200 Pabianice 

Tel: (42) 22-53-100 

 

Nr serii: 

 

Pozwolenie nr: IL-3699/LN 

Kod kreskowy EAN UCC: 5909994369917 

 

Informacja podana systemem Braille’a: Krople nasercowe Aflofarm 


