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INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA 

 
Kł ącze imbiru   
Zingiberis rhizoma 
Zioła w saszetkach do zaparzania 
 
30 saszetek po 2,0 g 
 
Skład saszetki: 
Zingiberis rhizoma (kłącze imbiru) - 2,0 g 
 
Jedna saszetka zawiera 2,0 g kłącza imbiru o zawartości nie mniej niż 1,5% olejku 
eterycznego. 
 
Wskazania do stosowania: 
Wspomagająco w niestrawności, zaburzeniach trawienia oraz jako środek zapobiegający 
objawom choroby lokomocyjnej. 
 
Dawkowanie i sposób podawania: 
Preparat jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia.  
Jedną saszetkę zalać szklanką wrzącej wody i zaparzać pod przykryciem 15 min.  
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: od 1/2 do 1 szklanki ciepłego naparu, jako środek 
pobudzający wydzielanie soków trawiennych w niestrawności. 
Dzieci 6-12 lat: jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, 1/4 szklanki naparu. 
Zapobiegawczo, przeciw objawom choroby lokomocyjnej, przyjmuje się jednorazowo od 1/2 
do 1 szklanki naparu z 1 saszetki, pół godziny przed podróżą. 
Nie przekraczać dawki naparu z trzech saszetek na dobę. 
 
Przeciwwskazania: 
Nie stosować w przypadku zaawansowanej kamicy żółciowej oraz u osób uczulonych na 
kłącze imbiru. 
 
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: 
Przyjęcie naparu może spowodować zwiększenie objętości wydzielanych soków trawiennych, 
w tym żółci, co może skutkować przesunięciem kamieni żółciowych. Osoby z kamicą 
żółciową mogą przyjmować napar z kłącza imbiru wyłącznie w porozumieniu z lekarzem.  
U pacjentów po zabiegach chirurgicznych, pacjentów, którzy mają problemy z krzepliwością 
krwi lub przyjmują leki przeciwzakrzepowe, preparat może nasilać krwawienia.  
W powyższych przypadkach przed użyciem leku należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli 
objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. 
 
Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji:  
Nie zaleca się stosowania kłącza imbiru jednocześnie z lekami obniżającymi krzepliwość 
krwi (lekami przeciwzakrzepowymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi). 
Przyjmowanie naparu z imbiru równocześnie z napojami alkoholowymi lub środkami 
zawierającymi alkohol może nasilać pobudzenie perystaltyki jelit. 
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Stosowanie podczas ciąży i karmienia: 
Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u kobiet w okresie ciąży i karmienia 
piersią. 
 
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń 
mechanicznych: 
Brak wpływu. 
 
Działania niepożądane: 
U osób wrażliwych może nastąpić działanie przeczyszczające wskutek zwiększenia objętości 
wydzielonych soków trawiennych po przyjęciu ciepłego naparu oraz działanie moczopędne. 
Po zastosowaniu leku może też wystąpić zgaga. W przypadku wystąpienia innych objawów 
niepożądanych należy poinformować o nich lekarza. 
 
Przedawkowanie: 
Nie przekraczać dawki 6 g kłącza imbiru (3 saszetki). Kłącze imbiru po znacznym 
przedawkowaniu może wywierać działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy i 
wywoływać zaburzenia rytmu serca, rzadko uszkodzenie błony śluzowej żołądka. W 
przypadku przedawkowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem. 
 
Przechowywanie: 
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 25°C. 
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie 
terminu ważności. 
 
Produkt leczniczy wydawany bez recepty. 
 
Podmiot odpowiedzialny: 
Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm  Sp. z o.o. S. k. 
83-200 Starogard Gdański 
ul. Lubichowska 176 b 
tel. 058 561 20 08 
fax 058 561 20 16 
e-mail: poczta@labofarm.com.pl 
 
Data opracowania informacji: lipiec 2008 
 
 


