
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЕХІНАЦЕЇ НАСТОЙКА
(Tinctura Echinaceae)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина жовтувато-коричневого кольору,
допускається утворення осаду при зберіганні.
склад: 1 флакон містить настойку  кореневищ з коренями ехінацеї пурпурової свіжих подрібнених (1:5);
допоміжні речовини: спирт етиловий 50 %.

Форма випуску. Настойка.
 
Фармакотерапевтична група. Цитокіни та імуномодулятори.
Код АТС  L03А X 11**.
 
Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка.  Механізм дії препарату полягає в активізації процесів клітинного імунітету, стимуляції фагоцитарної активності
макрофагів та хемотаксису, гранулоцитів, а також у сприянні вивільненню цитокінів. При тривалому застосуванні настойка ехінацеї
підвищує неспецифічну резистентність організму до несприятливих умов навколишнього середовища.
Фармакокінетика. Не вивчалась.                        

Показання для застосування. Застудні захворювання, грип, інфекційно-запальні захворювання носоглотки і ротової порожнини
(профілактика і лікування), а також хронічні неспецифічні захворювання органів дихання (у складі комбінованої терапії).

Спосіб застосування та дози. Призначають внутрішньо дорослим та дітям старше 12 років по 5-15 крапель 2-3 рази на день за 30 хв
до їди.  При необхідності досягнення швидкого ефекту приймають по 10-15 крапель 5-6 разів на день протягом 1-3 днів. Курс
лікування не повинен перевищувати 8 тижнів.
Дітям віком 7-12 років  настойку призначають у  розведеному вигляді (до           1  частини препарату додають 2-3 частини
кип'яченої води) по 5-10 крапель 2-3 рази на день до їди.
 
Побічна дія. Озноб, диспепсичні явища, алергічні реакції.
 
Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість до активних речовин, що містяться в препараті, алергія на багатоквіткові та інши
рослини, цукровий діабет, прогресуючі системні захворювання (туберкульоз, колагенози, поширений атеросклероз, СНІД, ВІЛ-інфекція).
Не застосовувати дітям віком до 7 років.
 
Передозування. При передозуванні препарату можливий розвиток виражених побічних реакцій: озноб, диспепсичні явища, алергічні
реакції. Заходи при передозуванні: негайне припинення препарату і вчасно вжиті заходи екстреної допомоги (промивання шлунка, введення
активованого вугілля тощо) та симптоматичне лікування.
 
Особливості застосування. Безпека та ефективність застосування препарату при вагітності та в період годування груддю не встановлена.
Слід утримуватись від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.
 
Взаємодія з іншими лікарськими  засобами. Не відома.

Умови та термін зберігання. Зберігати в прохолодному (8-15°С), захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Термін придатності. 2 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

 Упаковка. Флакони по 40 мл.

 Виробник. Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян".

Адреса. Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян" Україна, Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Немиринці,
вул. Дзержинського, 58.

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

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com


