27.05.2016. Розмір інструкції 90х201 мм. Гарнітура Arial. Мін. кегль шрифту 8 пт. Міжрядкова відстань. 3,0 мм. Pantone 361 Black
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ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ВОВЧУГ
Склад лікарського засобу:
діюча речовина: 1 флакон містить вовчуга польового або пашеного коріння
(Ononidis radix) подрібненого настойка спиртова (1:5);
допоміжні речовини: етанол (96 %), вода очищена.
Лікарська форма. Настойка для перорального застосування. Прозора рідина червоно-бурого кольору, зі специфічним запахом; при зберіганні допускається випадання осаду.
Назва і місцезнаходження виробника. ПАТ «Лубнифарм».
вул. Петровського, 16, м. Лубни, Полтавська обл.,Україна, 37500.
Фармакотерапевтична група. Проносні засоби. Код АТС А06А В.
Корені вовчуга містять ізофлавоноїди (ононін, оноспін, онцерин), дубильні
речовини, тритерпенові сапоніни, смоли, кислоту лимонну, крохмаль, олію
ефірну. Вовчуга настойка відноситься до проносних засобів, механізм дії
яких зумовлений стимуляцією (хімічне подразнення) рецепторів слизової
оболонки кишечнику. Послаблювальний ефект розвивається поступово при
регулярному застосуванні препарату протягом 2-3 тижнів.
Показання для застосування. Полегшення дефекації при геморої, тріщинах заднього проходу, хронічних запорах.
Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Не рекомендується приймати особам, які зловживають алкоголем.
Належні заходи безпеки при застосуванні. Оскільки до складу препарату входить етанол 96 %, настойку не рекомендується приймати протягом
тривалого часу.
Перед застосуванням збовтувати.
Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Не застосовують.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Під час застосування препарату слід утримуватися від керування автотранспортом або роботи з потенційно небезпечними механізмами, оскільки до складу препарату входить
спирт етиловий.
Діти. Не рекомендується застосовувати дітям.
Спосіб застосування та дози. Настойку вовчуга призначають внутрішньо за
30 хвилин до прийому їжі: ½ -1 чайну ложку настойки приймають у ¼ склянки
води 2-3 рази на добу. Курс лікування становить 2-3 тижні.
Передозування. Симптоми: можливе зниження артеріального тиску, алергічні реакції, діарея. Лікування – симптоматичне.
Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.
Термін придатності. 3 роки.
Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від
8 ºС до 15 ºС. Зберігати у недоступному для дітей місці. При зберіганні допускається випадання осаду.
Упаковка. По 100 мл у флаконах № 1.
Категорія відпуску. Без рецепта.
Дата останнього перегляду.

