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Homeopatický léčivý přípravek Sedalia® získal terapeutickou indikaci od SÚKL
Na českém trhu je od května další homeopatický přípravek, který získal od Státního ústavu pro
kontrolu léčiv (SÚKL) terapeutickou indikaci. Je jím sirup Sedalia®, který je vhodný k léčbě
nezávažných úzkostných stavů a lehkých poruch spánku u dětí od 1 roku. Společnost BOIRON tak
úspěšně rozšiřuje portfolio homeopatických léčivých přípravků s indikací.
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zajišťuje, aby v České republice byly dostupné pouze
farmaceuticky jakostní, účinné a bezpečné humánní léčivé přípravky, a aby byly používány pouze
bezpečné a funkční zdravotnické prostředky, které musí být doprovázené věrohodnými
odpovídajícími informacemi.
„Terapeutická indikace homeopatického léčivého přípravku Sedalia® je dalším významným krokem
k bezpečnému a praktickému užívání homeopatických léků v České republice. Pacienti díky tomu mají
k dispozici další šetrný léčivý přípravek, který má jasně definované použití“ vysvětluje význam udělení
terapeutické indikace jednatel společnosti BOIRON CZ Milan Pražák.
Léčba nezávažných úzkostných stavů jako je nervozita, neklid a podrážděnost, a lehkých poruch
spánku u dětí od 1 roku - taková je čerstvě schválená terapeutická indikace homeopatického
léčivého přípravku Sedalia®. Přípravek obsahuje 6 léčivých složek a díky schválené indikaci rozšiřuje
portfolio homeopatických léků vhodných pro léčbu dětí. Lék se díky formě sirupu dětem snadno
podává a představuje terapeutické řešení, které je k dětskému organismu šetrné, neočekávají se při
jeho užívání žádné nežádoucí účinky a dá se kombinovat s ostatními léčivými přípravky.
Homeopatický sirup Sedalia® obsahuje léčivé látky v homeopatickém ředění, které mají následující
tradiční použití v homeopatii:
Chamomilla recutita – na nervovou vzrušivost, neklid, podrážděnost, úzkost, vztek, vznětlivost,
vrtošivost a mrzutost u dětí; noční neklid a poruchy spánku doprovázené úzkostí a podrážděností
zejména u dětí (výkřiky ze spaní, sténání, pláč ve spánku).
Gelsemium – na úzkost, podrážděnost, agitovanost, emoční třes, anticipační úzkost, nespavost
zejména u úzkostných, nervózních, podrážděných zejména dětských pacientů nebo v případě strachu
z neusnutí.
Hyoscyamus niger – na úzkost, strach, nervozitu, agitovanost u dětí, násilné chování, nespavost,
zejména nespavost z podrážděnosti u dětí se záškuby a třesem ve spánku, výkřiky ze spaní a
probuzením z vyděšení (noční můry), nespavost z nervového rozrušení s nadměrnou bdělostí
střídající se s ospalostí.
Kalium bromatum – na úzkost a nervozitu, nespavost, poruchy spánku labilních, neklidných dětí
v důsledku úzkosti (noční můry).
Passiflora incarnata – na nervozitu u dětí, spánkové poruchy nervového původu (podrážděnost,
úzkost, nervozita), podrážděnost u dětí.

Datura stramonium – na velkou úzkost, strach, neklid a nervozitu zejména u dětí a extrémní
podrážděnost, psychomotorickou agitovanost, neklidný spánek, nespavost zejména u dětí v důsledku
nervozity, nočních můr, strachu ze tmy; ospalost a neschopnost usnout v důsledku úzkosti.

Sedalia® je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
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