
KLIMAKTOPLANT 
Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.  
Skład: 1 tabletka zwiera: Cimicifuga racemosa D2 trit. 25 mg, Sepia officinalis D2 trit. 25 mg, 
Strychnos ignatii D3 trit. 25 mg, Sanguinaria Canadensis D6 trit. 25 mg.  
Wskazania: pomocniczo w leczeniu dolegliwości menopauzalnych, takich jak:  uderzenia 
gorąca, nadmierne pocenie si ę, kołatanie serca, wewnętrzny niepokój oraz bezsenność, po 
wykluczeniu przez lekarza poważnych przyczyn dolegliwości.  
Dawkowanie i sposób podawania: Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować 
następujący schemat dawkowania leku: W początkowym okresie stosowania należy 
przyjmować 2 tabletki 3 razy na dobę. W kontynuacji leczenia oraz przy lekkich bądź 
przemijających dolegliwościach, należy przyjmować 2 tabletki 2 razy na dobę. Tabletki należy 
przyjmować na pół godziny przed lub po posiłku i pozostawić je do powolnego rozpuszczenia 
w jamie ustnej. Ze względu na wysoką tolerancję u pacjentów, Klimaktoplant może być 
stosowany w terapii długoterminowej.  
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą.  
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: lek zawiera laktozę. Z tego 
powodu nie powinien być stosowany przez pacjentów z rzadką, dziedziczną nietolerancją 
galaktozy, niedoborem laktazy lub zaburzeniami wchłaniania glukozy/galaktozy. Skrobia 
pszeniczna może w śladowych ilościach zawierać gluten, dlatego też należy zachować 
ostrożność stosując lek u pacjentów chorych na celiakię. 
Interakcje z innymi lekami: nie są znane.  
Działania niepożądane: jak każdy lek, Klimaktoplant może powodować działania 
niepożądane. Bardzo rzadko (<1/10000) lub nieznane (częstość występowania nie może 
zostać oszacowana ze względu na brak danych): reakcje nadwrażliwości na składniki leku. W 
wyjątkowych sytuacjach stosowanie leku Klimaktoplant może wywołać: krwotok z nosa oraz 
powrót lub nasilenie menstruacji. Istniejące dolegliwości, mogą przejściowo się pogorszyć 
podczas stosowania preparatów homeopatycznych (początkowe pogorszenie). W takich 
przypadkach należy przyjmować lek w mniejszych dawkach lub przerwać stosowanie leku. 
Podmiot odpowiedzialny: Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmnH & Co. KG. 
Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: Alpen Pharma AG (Spółka Akcyjna)  
Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 151 lok. 1, 02-326 Warszawa, tel. +48 22 822 22 14.  
Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: IL-4054/LN-H. Rodzaje opakowań: blistry z folii 
PVC/A1 w pudełku tekturowym. Zawartość opakowania: 80 tabletek (4 blistry po 20 tabl.). 
 


