
 
ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату
ІМУНО ТАЙСС  ФОРТЕ

(IMMUNO THEISS FORTE)
 
Загальна характеристика:
міжнародна назва: еchinaceae;
основні фізико-хімічні властивості: прозора або мутнувата рідина  коричнювато-золотистого 
кольору, з характерним запахом і характерним гострим смаком ехінацеї;
склад: 100 мл крапель містять 75,6 мл вичавленого соку із трави свіжої квітучої ехінацеї пурпурової
(Herba Echinaceae purpureae) (1,5-2,5:1); 1 мл відповідає 20 краплям;
допоміжна речовина: спирт етиловий. Містить приблизно 23 % об. алкоголю.
 
Форма випуску. Краплі для перорального застосування.
 
Фармакотерапевтична група.  Імуностимулюючі засоби. Код АТC L03A X13**.
 
Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка. Препарат виявляє імуностимулюючу дію.  Збільшує кількість лейкоцитів і клітин
селезінки, стимулює фагоцитарну активність гранулоцитів.
Фармакокінетика. Фармакокінетика гомеопатичних засобів не вивчається.
 
Показання для застосування. Підтримуюча терапія рецидивуючих інфекцій дихальних і сечових
шляхів.
 
Спосіб застосування та дози. Дорослі та діти старше 12 років приймають по 55 крапель
(2,75 мл) 3-4 рази на день.
Дітям віком від 1 до 12 років рекомендується таке дозування:
 

 Діти віком від 1 до 6 років.
Денна доза – від 2 до 4 мл

Діти віком від 6 до 12 років.
Денна доза – від 6 до 8 мл

При застосуванні 3 рази на день Від 13 до 27 крапель 3 рази на
день

Від 40 до 53 крапель 3 рази на
день

При застосуванні 4 рази на день Від 10 до 20 крапель 4 рази на
день

Від 30 до 40 крапель 4 рази на
день

 
Краплі можна приймати нерозбавленими або розбавленими водою, незалежно від прийому їжі. Дітям
віком до 6 років краплі слід розбавляти в 1 чайній ложці води, а дітям старше           6 років – в 1
столовій ложці води. Курс лікування – не більше 8 тижнів.
 
Побічна дія. В окремих випадках можуть мати місце реакції гіперчутливості. При застосуванні ліків, у
складі яких міститься ехінацея, спостерігалися висипи на шкірі, свербіж, зрідка –  набряк обличчя,
задишка, запаморочення і зниження артеріального тиску.
 
Протипоказання. Імуно Тайсс форте не слід застосовувати при прогресуючих системних
захворюваннях, таких як туберкульоз, лейкемія або захворювання, подібні до лейкемії (лейкоз),
ревматичні захворювання сполучної тканини (колагенові хвороби), розсіяний склероз,  СНІД, ВІЛ-
інфекції та інші аутоімунні захворювання. Препарат Імуно Тайсс форте не можна приймати при відомій
гіперчутливості до рослин  родини складноцвітих. Дітям віком до 1 року.
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Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не відома.
 
Передозування. На сьогодні про випадки передозування повідомлень не було.
 
Особливості застосування.  Жінкам не слід застосовувати препарат Імуно Тайсс форте протягом
вагітності та годування груддю, хоча повідомлень про шкідливі ефекти цього препарату не надходило.
Препарат Імуно Тайсс форте містить приблизно 23 % об. алкоголю. Це слід враховувати при керуванні
транспортними засобами та роботі зі складними механізмами. 
 
Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С в місцях, недоступних для
дітей. При зберіганні крапель можливе помутніння розчину чи випадання осаду, що не впливає на
активність препарату.
Термін придатності – 3 роки.
Після відкриття флакона його вміст придатний до застосування протягом 4 тижнів.
 
Умови відпуску. Без рецепта.
 
Упаковка. По 50 мл розчину у флаконі з крапельницею, у картонній коробці.
 
Виробник. Др. Тайсс Натурварен ГмбХ.
                 
Адреса. Міхелінштрассе 10
               66424 Хомбург
               Німеччина.
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