
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

 
ЕХІНАЛ

 
Склад лікарського засобу:
діюча речовина:
1 флакон містить: настойки кореневищ з коренями ехінацеї пурпурної сухих  (1 : 10) 50 мл.
допоміжні речовини:  етанол 50 %.
 
Лікарська форма. Настойка.
 
Рідина жовто-бурого кольору з ароматним запахом. Допускається наявність осаду.
 
Назва і місцезнаходження виробника.
ВАТ «Тернопільська фармацевтична фабрика» або ТОВ «Тернофарм».
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.
 
Фармакотерапевтична група.
Цитокіни  та імуномодулятори. Код АТС L03А Х.
 
Комплекс діючих речовин підвищує фагоцитарну активність нейтрофілів і макрофагів, стимулює синтез інтерлейкіну-1, стимулює трансформацію В-лімфоцитів у
плазматичні клітини, покращує функції Т-хелперів. Інулін, лавулоза та бетаїн покращують процеси обміну, особливо в печінці та нирках. Має противірусні,
антибактеріальні, протимікотичні властивості.
 
Показання для застосування.
Імунодефіцитний стан при хронічних рецидивуючих запальних захворюваннях різної локалізації. Стан після антибіотикотерапії, цитостатичної, імунодепресивної,
променевої терапії. Початкові прояви ГРВІ, тривале застосування антибіотиків. Місцеве лікування ран, що тривалий час не загоюються.
 
Протипоказання.
Підвищена чутливість до препаратів ехінацеї,  алергія до рослин родини складноцвітих, туберкульоз,  лейкоз,  цукровий діабет, новоутворення,  ревматизм,  захворювання
сполучної тканини (колагенози), розсіяний склероз та інші аутоімунні захворювання, СНІД. Період вагітності і годування груддю. Дитячий вік до 12 років.

 
Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Вагітним та жінкам, які годують груддю застосовувати настойку не рекомендується, оскільки препарат містить спирт.
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з  іншими механізмами
Препарат містить спирт, що слід враховувати особам, які керують автотранспортом або працюють зі складними механізмами.
 
Діти.
Препарат не застосовують дітям віком до 12 років.
 
Спосіб застосування та дози.
Для досягнення швидкого ефекту з початку лікування дорослі приймають 40 крапель настойки,  а потім протягом 2 годин ще 20 крапель.  Далі препарат приймають по 20
крапель тричі на добу.  Курс лікування – не більше 8 тижнів. Дітям після 12 років настойку призначають у розведенні 1 : 2 або 1 : 3 по 5 - 10 крапель 2 - 3 рази на добу за
30 хв до їди. При лікуванні ран настойку застосовують місцево на уражені ділянки. Зовнішньо застосовують для компресів, тампонів. 20 - 60 крапель настойки розводять у
100 мл 0,9 % розчину натрію хлориду, змочують цим розчином марлю, накладають її на рану і накривають компресним папером. Пов’язку змінюють двічі на добу.
 
Передозування.
Симптоми: нудота, блювання, порушення з боку травного тракту, порушення сну, підвищена збудливість.
Лікування. Терапія симптоматична.
 
Побічні ефекти.
Можливий розвиток алергічних реакцій (гіперемія, висипи, свербіж та набрякання шкіри), збудження, порушення сну, що минають після припинення  лікування.
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Не відома.
 
Термін придатності.
2 роки.
 
Умови зберігання.
Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
 
Упаковка.
По 50 мл у флаконах.
 
Категорія відпуску.
Без рецепта.

ЗАТВЕРДЖЕНО Сторінка 1 з 1. Видавник: Державний експертний центр МОЗ України

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com


