
ZIOŁA UŁATWIAJĄCE GOJENIE 
RAN 

 

                              Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: IL-5984/LN  

 

   INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA 

 

Zioła ułatwiające gojenie ran  
Species advulnantes  

Zioła do zaparzania w saszetkach  

 

30 saszetek po 2,0 g 

 

Skład leku: 
Ziele nostrzyka (Meliloti herba)  - 0,5 g  

Kora dębowa (Quercus cortex)  - 0,5 g 

Ziele dziurawca (Hyperici herba)  - 0,4 g 

Koszyczek arniki (Arnicae anthodium)  - 0,3 g 

Ziele krwawnika (Millefolii herba) - 0,3 g  

 

Wskazania do stosowania: 
Lek o działaniu ściągającym stosowany w drobnych otarciach naskórka, zadrapaniach. 

 

Droga podania: 
Na skórę. 

 

Dawkowanie:  
Dwie saszetki zalać szklanką wody i ogrzewać powoli do wrzenia, nie gotować. Następnie 

pozostawić pod przykryciem 10-15 minut. 

Stosować zewnętrznie na skórę do przemywania lub okładów. Okłady zdjąć po 20-30 

minutach, nie przetrzymywać ich dłużej.  

Nie zaleca się stosowania okładów okluzyjnych ani przykrywania ich tworzywami 

nieprzepuszczalnymi. 

 

Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na arnikę lub inne rośliny z rodziny złożonych (Compositae/Asteraceae) oraz 

na pozostałe składniki leku. 

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności: 
W przypadku zaobserwowania reakcji typu alergicznego, np. zaczerwienienia skóry w 

miejscu stosowania odwaru z mieszanki, należy zaprzestać stosowania. Nie stosować na 

otwarte rany. 

 

Interakcje: 
Dotychczas nie stwierdzono. 

 

Ciąża i karmienie piersią: 
Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania. 

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: 
Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 
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Działania niepożądane: 
Dłuższe stosowanie na rany, owrzodzenia może spowodować wystąpienie wyprysków i 

toksycznych odczynów skórnych, zapalenia skóry z obrzękiem i tworzeniem się 

pęcherzyków. 

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 49-21-301, 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. 

 

Pominięcie zastosowania: 
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

 

Przechowywanie: 

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.  

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

Nie stosować leku po upływie terminu ważności. 

 

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC. 

 

Podmiot odpowiedzialny: 
Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. S. k. 

ul. Lubichowska 176 b  

83-200 Starogard Gdański 

tel. 058 561 20 08 

e-mail: poczta@labofarm.com.pl 

 
Data zatwierdzenia informacji: 09.11.2016 

 

 


