
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

 
ЕХІНАЦЕЯ

(ECHINACEA)
 

Склад лікарського засобу.
Діюча речовина: 1 флакон містить 50 мл екстракту (1:2,7) ехінацеї пурпурової трави;
допоміжна речовина: етанол 40%.
 
Лікарська форма. Екстракт рідкий для перорального застоcування.
 
Прозора рідина жовто-бурого кольору зі специфічним запахом, допустиме випадання осаду при
зберіганні.
 
Назва і місцезнаходження виробника.
ТОВ «Євразія».
Україна, 38600, Полтавська обл.,  смт. Котельва, вул. Жовтнева, 227.
 
Фармакотерапевтична група.
Імуностимулятори. Код АТС L03A Х14.
 
Препарат містить комплекс біологічно активних речовин, який представлений полісахарідами,
біофлавоноїдами, ефірами коричної кислоти, ефірними оліями, мікроелементами та вітамінами.
Препарат підвищує опірність організму до впливу несприятливих факторів навколишнього середовища
(дія іонізуючого випромінення, токсикантів, незбалансоване харчування) та інфекційних захворювань.
Запобігає надмірній активації реакцій вільнорадикального перекисного окиснення та виснаженню
системи антиоксидантного захисту. Має протизапальну, гемостатичну дію.
 
Показання для застосування.
Показаний людям, які перебувають в умовах впливу несприятливих факторів навколишнього
середовища (іонізуюче випромінення, надходження токсикантів, незбалансоване харчування тощо), а
також при інфекційних захворюваннях (гострі та хронічні захворювання верхніх дихальних шляхів,
бронхіти, пневмонії, бешиха тощо). Використання ефективне при лікуванні гострих запальних
захворювань слизової оболонки ротової порожнини та шкіри, опіках, укусах комах. За призначенням
лікаря може застосовуватись у комплексній терапії захворювань шлунково-кишкового тракту та
серцево-судинної системи.
 
Протипоказання.
Гіперчутливість (алергічні реакції) до активних речовин препарату. Гіперчутливість (алергічні реакції)
до рослин, які належать до складноцвітних (ромашка лікарська,  календула,  кульбаба тощо). Період
вагітності та годування груддю. Дитячий вік до 12 років.
 
Належні заходи безпеки при застосуванні.
При прийомі препарату необхідно контролювати артеріальний тиск. Слід уникати прийому препарату
ввечері.
Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу.
 
Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
У період вагітності та годування груддю препарат не застосовувати.
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Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранстпортом або роботі з
іншими механізмами.
Препарат містить спирт етиловий 40%, тому слід утримуватися від керування транспортними
засобами або праці  зі складними механізмами, які потребують підвищеної уваги.
 
Діти.
Дітям віком молодше 12 років препарат не застосовувати.
 
Спосіб застосування та дози.
Дорослі та діти віком від 12 років приймають по 15-30 крапель (розведених у невеликій кількості води)
3 рази на день протягом 3-4 тижнів. Зовнішньо екстракт застосовують у вигляді полоскань, аплікацій,
примочок у розведенні 1:10 (кип´яченою водою або фізіологічним розчином) 3-4 рази на день.
Перед застосуванням препарат збовтувати.
 
Передозування.
У випадку передозування препарату може спостерігатися підвищення артеріального тиску.
Припинення застосування препарату призводить до нормалізації стану пацієнта.
 
Побічні ефекти.
Алергічні реакції (гіперемія шкіри, шкірний висип, набряк обличчя, задишка, пітливість,
запаморочення, артеріальна гіпотензія).
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно припинити застосування препарату та
звернутися до лікаря.
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не встановлена.
 
Термін придатності.
4 роки.
Препарат не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
 
Умови зберігання.
Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 15°С.
Зберігати в недоступному для дітей місці. При зберіганні допускається випадання осаду.
 
Упаковка.
По 50 мл у флаконах.
 
Категорія відпуску.
Без рецепта.
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