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Příbalová informace: informace pro pacienta
Prostamol UNO
320 mg, měkké tobolky
Serenoae extractum (serenoový extrakt)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem
Co naleznete v této příbalové informaci
1.
Co je Prostamol UNO a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prostamol UNO užívat
3.
Jak se Prostamol UNO užívá
4.
Možné nežádoucí účinky
5.
Jak Prostamol UNO uchovávat
6.
Obsah balení a další informace
1.

Co je Prostamol UNO a k čemu se používá

Prostamol UNO obsahuje Serenoae extractum 320 mg (serenoový extrakt). Prostamol UNO je
rostlinný přípravek určený k léčbě potíží s prostatou (urologikum).
Prostamol UNO je určen mužům trpícím poruchami močení při nezhoubném zbytnění prostaty
(benigní hyperplazii prostaty), a to v I. a II. stádiu tohoto onemocnění.
Klasifikace stadií benigní hyperplazie prostaty:
Stádium Název
Příznaky
Stádium dráždění
- Obtížné a bolestivé močení (bolest za stydkou sponou)
I
(iritace)
- Zpomalené zahájení močení
- Prodloužené a přerušované močení
- Slabý proud moči
- Časté močení (zejména během noci)
- Únik moči (inkontinence)
- Při močení dochází k úplnému vyprázdnění močového měchýře.
Stádium zbytkové
- Obtíže s močením přetrvávají
II
(reziduální) moči
- Močový měchýř se již plně nevyprazdňuje a zůstává v něm i po
vymočení tzv. zbytková (residuální) moč
- Pocit nedokonalého vyprázdnění močového měchýře.
Stádium
- "Paradoxní inkontinence z přetékání" (neustálé odkapávání moči
III
dekompenzace
způsobené přeplněným močovým měchýřem)
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