INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA
OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
PUDEŁKO TEKTUROWE
Zioła przeciwreumatyczne
Species antirheumaticae
Skład leku: kora wierzby (Salicis cortex) - 575 mg, liść
pokrzywy (Urticae folium) - 460 mg, ziele skrzypu
(Equiseti herba) - 345 mg, liść brzozy (Betulae folium) 345 mg, liść topoli (Populi folium) - 345 mg, korzeń
mniszka (Taraxaci radix) - 115 mg, ziele mniszka
(Taraxaci herba) - 115 mg.
Jedna saszetka zawiera 2,3 g ziół o zawartości nie
mniejszej niż 1,0% flawonoidów w przeliczeniu na
kwercetynę i zawartości nie mniejszej niż 0,5%
glikozydów fenolowych w przeliczeniu na salicynę.
Zioła do zaparzania w saszetkach
30 saszetek po 2,3 g
UCC: 5909990021963

Kod kreskowy EAN

Działanie:
Przeciwzapalne, słabe działanie moczopędne.
Wskazania do stosowania:
Pomocniczo w schorzeniach reumatycznych.
Droga podania: doustna.

Dawkowanie: Dorośli: Dwie saszetki zalać szklanką
wody i ogrzewać powoli do wrzenia, nie gotować. Pić 3
razy dziennie świeżo przygotowany odwar.
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na salicylany lub inne niesteroidowe leki
przeciwzapalne
(np.
w
przeszłości
obrzęk
naczynioruchowy, skurcz oskrzeli lub przewlekła
pokrzywka po zastosowaniu salicylanów lub innych
niesteroidowych leków przeciwzapalnych), pyłek brzozy,
rośliny
z
rodziny
astrowatych/złożonych
(Asteraceae/Compositae) lub na którykolwiek ze
składników leku; astma, czynna choroba wrzodowa,
trzeci trymestr ciąży, ciężkie choroby wątroby, nerek lub
serca, niedrożność dróg żółciowych, zapalenie dróg
żółciowych, kamienie żółciowe, zaburzenia krzepnięcia
krwi, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
cukrzyca. Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18
lat.
Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Produkt nie jest przeznaczony do leczenia ostrych
stanów zapalnych stawów. Jeśli gorączka przekroczy
39C, utrzymuje się lub związana jest z silnym bólem
głowy, bądź objawy nasilają się podczas stosowania,
wystąpi gorączka, bolesne oddawanie moczu, skurcz lub
krew w moczu, obrzęki stawów, zaczerwienie należy
skonsultować się z lekarzem. Nie zaleca się
równoczesnego stosowania z salicylanami i innymi
niesteroidowymi
lekami
przeciwzapalnymi
bez
konsulatcji z lekarzem. Jeśli objawy nasilają się lub nie
ustępują po 2 tygodniach, należy skontaktować się z
lekarzem.
Interakcje:

Kora wierzby, zawarta w produkcie, może nasilać
działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak
pochodne kumaryny.
Ciąża i karmienie piersią:
Nie jest zalecane stosowane w pierwszym i drugim
trymestrze ciąży oraz podczas laktacji. Salicylany
przechodzą przez łożysko i do mleka matki.
Przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn.
Działania niepożądane:
Mogą wystąpić dolegliwości ze strony przewodu
pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka, bóle w
nadbrzuszu, niestrawność, zgaga), reakcje alergiczne
(świąd, wysypka, pokrzywka, alergiczny nieżyt nosa,
wykwit). Częstość nie jest znana.
Zgłaszanie działań niepożądanych:
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym
wszelkie objawy niepożądane niewymienione na
pudełku, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub
farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al.
Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również
podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu
działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej
informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przedawkowanie:
Dotychczas nie stwierdzono.
Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu
uzupełnienia pominiętej dawki.
W celu uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku,
należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Przechowywanie:
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w
temperaturze nie wyższej niż 25C, w miejscu
niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Podmiot odpowiedzialny:
Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Lubichowska 176 b
83-200 Starogard Gd.
tel. 58 561 20 08
e-mail: poczta@labofarm.com.pl
Wytwórca:
IWLF Labofarm
mgr farm. Tadeusz Pawełek
ul. Lubichowska 176 b
83-200 Starogard Gd.
Pozwolenie nr: IL-5996/LN
Nr serii:
Termin ważności:
Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza OTC.
Data zatwierdzenia informacji: 2016.10.11

