
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЕХІНАЦЕЯ-ЛУБНИФАРМ 
(ЕCHINACEA-LUBNYPHARM)

 
Загальна характеристика:
основні фізико-хімічні властивості: таблетки рожевого кольору, покриті плівковою оболонкою,  двояковипуклої форми,  з гладкою поверхнею, на розламі видно ядро
світло-коричневого кольору з темними вкрапленнями, оточене одним суцільним шаром оболонки;
склад: 1 таблетка містить 0,1 г екстракту трави або коріння ехінацеї пурпурової густого (у перерахуванні на вміст суми оксикоричних кислот 9 %);
допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, лактози моногідрат,  крохмаль картопляний,  метилцелюлоза 100, кальцію стеарат, натрієва сіль гліколяту крохмалю,
аеросил, сепіфілм 050 (гідроксипропілметилцелюлоза), кандурин силвер люстре (перламутр), титану діоксид, барвник харчовий Red A.
 
Лікарська форма. Таблетки, вкриті оболонкою.
 
Фармакотерапевтична група. Імуностимулятори. Ехінацея.
Код АТС L03АХ14**.
 
Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка. Препарат має імуномодюлюючу, протизапальну та гемостатичну дію. Містить комплекс біологічно активних речовин, таких як полісахариди,
ехінакозиди, ефіри коричної кислоти, ефірні олії і мікроелементи.  Попереджує надмірну активацію вільнорадикального окислювання і відновлює функціональну активність
природної антиоксидантної системи організму. При регулярному прийомі підвищує стійкість організму до впливу несприятливих факторів навколишнього середовища,
стимулює процеси регенерації. Полісахариди підвищують фагоцитарну активність нейтрофілів і макрофагів. Препарат має також антибактеріальні та противірусні
властивості (пригнічує ріст і розмноження стрептококу, стафілококу, кишкової палички, вірусів грипу, герпесу).
Фармакокінетика. Не вивчена.
 
Показання для застосування.  В якості підтримуючої терапії при частих рецидивах інфекційних захворювань дихальних і сечовивідних шляхів, гострих інфекційно-
запальних захворюваннях, а також для зміцнення імунної системи,  підвищення стійкості до впливу підвищених доз іонізуючого випромінювання,  у період реабілітації
після інфекційних захворювань, в ослаблених хворих після перенесених гострих і хронічних захворювань; особам, що знаходяться в умовах впливу несприятливих
факторів навколишнього середовища (неповноцінне і незбалансоване харчування, надмірне емоційне і фізичне напруження, вплив різних токсичних речовин).
 
Спосіб застосування та дози. Таблетки можна розсмоктувати, розжовувати чи ковтати,  запиваючи рідиною (наприклад, 1 склянкою води). Час прийому не залежить від
прийому їжі. Дорослі і діти,  старші 12 років, приймають по 1 таблетці 2 рази в день. Максимальна добова доза – 4 таблетки. Тривалість лікування препаратом – 10 днів
(при щоденному прийомі) чи – 20 днів (при прийомі препарату через день). Максимальна тривалість прийому препарату не повинна перевищувати  8 тижнів. Доза для дітей
віком від 2 до 12 років – 1 таблетка (0,1 г) на добу.
 
Побічна дія. В окремих випадках можуть мати місце реакції гіперчутливості (алергійні реакції). При застосуванні препаратів, приготовлених з ехінацеї, можуть
спостерігатися шкірні висипання, свербіж, рідко припухлість обличчя, задишка, ядуха, запаморочення і різке зниження артеріального тиску. У випадках проявів
вищезазначених симптомів необхідно припинити прийом препарату.
 
Протипоказання.  Підвищена чутливість до компонентів препарату,  складноцвітих рослин (ромашка лікарська, календула лікарська, кульбаба), туберкульоз,  лейкоз,
ревматизм, захворювання сполучної тканини,  розсіяний склероз,  аутоімунні захворювання,  СНІД, період вагітності та лактації.  Діти молодше 2 років і хлопчики в період
статевого дозрівання.
 
Передозування.  При застосуванні високих доз препарату можливі нудота,  блювання, зміни випорожнень,  безсоння,  підвищена збудливість нервової системи.  З появою
вищеперерахованих симптомів необхідно припинити прийом препарату. Лікування – симптоматичне.
 
Особливості застосування. Прийом препарату рекомендовано поєднувати з прийомом вітамінів А, Е, С.
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Внаслідок імуностимулюючої дії ехінацея може зменшувати ефективність препаратів, які чинять імунодепресивну дію.
 
Умови та термін зберігання.  В захищеному від вологи та світла місці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці!
Термін придатності – 2 роки.
 
Умови відпуску. Без рецепта.
 
Упаковка.  №10х2; №10х3 у блістерах, в пачках картонних.
 
 
Виробник. ВАТ «Лубнифарм».
 
Адреса. Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, Петровського, 16.
 
 

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

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com


