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Charakterystyka Produktu Leczniczego

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
KOSZYCZEK NAGIETKA, 1'5 g/saszętkę, zioła do zapauuiaw saszetkach

2. SKLA.D JAKośctowv t ILoŚc|owY
Jedna saszetka zawiera 1,5 g Calendulae fficrzalis L., anthodium ftoszyczek nagietka)

3. PosTAĆFARMACEUTYCZNA
Zioła do zaparzuia w saszetkach.

4. szczBcÓŁowE DANE KLIMCZNE
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w okeślonych wskazaniach,
wynikających wyłącznie z długiego olgesu stosowania.

4.1. Wskarania do stosowania
Tradycyjny produkt leczniczy rośliDny stosorvany w leczeniu objawowym łagodnych
stanów zapahych błony śluzowej jamy ushej i galdła omz skóry (takich jak oparzenie
słoneczne), a ta.!że pomocniczo \'v leczeniu nięwielkich aanień.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie:
Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania: lsasze&ę (1,5 g) zalać
ok. % szklanki (150 ml) wrzącej wody, pozosta\Mió pod przykryciem na 20 min.
sposób podania:
Łagodne stąny zapalfle skory (akie jak opafzenie słoneczne):
Dorośli, młodzież i dzieci powyżej 6 lat: CiepĘ, świeżo przygotowany napar używać
do okładów na skórę. W przypadku zaczerwienięnia skóry spowodowanego opażeniem
słonęczn}m stoso.wać zimne ok1ady. okład usunąć po 30-60 min.
Łagodne stdny zapalne błony śluzowej jamy usthej i qardłą:
Dorośli i młodzież powyżej |2 lat: Ciepły, świeżo przygotowany napar używać do
pfukaniajamy ustnej i gardła.
Produkt stosować 2.4 razy na dobę.

Czas stosowania
Jeśli objarły utz}mują się Ćhż:ej ńż- 1 tydzień podczas stoso\łania produktu
leczniczego należy skonsultować się z lekarzęm.

4,3. Przeciwwskazania
Rozpoznane uczulenie na rośliny z rodziny astrcwatych (Asteraceae, daw.riej
Compositąe), np. i)|nianek i amikę.

4.4. specjalne ostrzeźenia i środki ostrożności dotyczące stosowanią
Lek Ezeznaczoly jęst \łyłącadę do stosowani a ze\\,Ięlrt\ęgo.
Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli objawy nię usĘpią w ciągu 7 dni stosowalia
produk1u lub w pzypadku zaobserwowania objawów infekcji skóry.
Ze łzględl na brak danych nie stoso.wać u dzieci poniżej 12 lat (stosowanie
w obrębiejamy ustnej i gardła) lub poniżej 6 lat (podanie na skórę).



4.5.

4.6.

4.8.

Interakcje z innymi produktani lecznicrymi i inne rodzaje interakcji
Dotychczas nie notowano.

WpĘv na plodność' ciąźę i laktację
Ze względll na brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania produktu w okesie
ciązy i karmienia piersią produkt nie powinien być przyjmowany w Ęch okesach.
Brak danych na tęmat Ę'ł}\Ą'll na plodność.

wpłyl' na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwa a maszytr
Nię dotyczy.

Działania niepoźądane
Działania niepożądane leku pŻedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów
wg MedDRA oraz częstością występo\'r'ania: bardzo często (>1/l0); często (1/100 do
<1/10); niezbyt często (l/1000 do <1/100); rzadko (1/10 000 do <l/1000); bardzo
rzadko (<1/10 000) w tym pojedyncze pz}?adki, nieznana (nie może być okeślona na
podstawię dostępnych danych).

Podczas stoso\łania prodŃtu lęczniczego mogą wystąpić:
Skóme reakcje uczrleniowe _ częstość fueznana.
w takim przypadku wystąlienia reakcji uczulęniowej nalęży przęrwać stosowanię lęku.

Zgłaszanię podeirzewanvch działń niepoządanvch
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obfofu istotne jest zgłaszanie

, podejrzewanych dziatań niepożądanych. Umożliwiatto nieprzerwane monitorowanię
stosunku korzyści do ryzyka stosowar a plodukhr leczniczego. osoby należące do
fachowego personelu medycznego powirny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania
niepoż4dane bezpośrednio do Departarnenfu Monitorowania Niepoządanych Działan
Produktów Lecznilczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, W1tobów
Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. J€Iozolimskie 181c' 02.222 waNzawą
tel.: +48 22 49.2|-30|' fłX| +48 22 49.21'-309' ę-mail: ndl@uĘI'gov.pl. Dżałania
niepożądafle możną zgłaszaó róWnież podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9. Przedawkowanie
Pz}padki przedawkowania nie są znane.
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Właściwości farmakod}'TamiczDe
Nie wymagane.

Właściwości farmakokinetyczne
Nie wlmagane.

Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie slosowania
Przeprowadzone badania w kierunku genotoksyczności (wyciąg płpny' 60% (v,^r')

etanolu) oraz w kierunku potencjafu mkotwóIczęgo (nięzdefiniowany wyciąg) nie
poddĄ w wąĘliwość bezpięcfęństwa stosowania koszyczka nagietka. Nie
przeprowadzono badń w kięrunku toksycz1ości reprodukryjnej .

5. t-



6. DANEFARMACEI]TYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych
Nie doĘczy.

6.2. Niezgodności farmaceutyczne
Nie występują.

6.3. okres trwa|ości
12 mięsięcy od daty godŃcji.

6.4. Specjalne środki ostroż]aości przy prz€chow}.waniu
Przechowywać W zamkniętych opakowaniach, w temperatużę nie wyższej niz 30.C.
chrcńć od światłą vfilgoci i rłpł1rvu obcych zapachów.

6.5. Rodząj i zawańość opakowalia
saszetki z rvłókniny temozgrzęwalnej (25 saszetek po 1,5 g) umieszczone
w tękhuowym pudełku opatrzonym tekstem informacyjrym.

6.6. Instrukcja dotycząca uĄrtkowania leku
Nie wfrnaga.

7. PoDMIoT oDPolllIEDzIALI\iY PosIADAJĄcYPozwoLEME
NA DOPUSZCZEME DO OBROTU

' Krakowskie Zakłady zielalskię 
',Helbapol'' 

w Krakowie SA
ul. Chatupnika 14' 31.464 Kraków
tel. 12 411-69-11, f9;f.12 411-58-3'l
e-mail : herbapol@herbapol.kakow.pl

E. NUMER PozwoLENIA NA DoPUszćzENIE Do oBRoTU: 19386

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE
Do oBRoTU oRAz DATA JEGo PRZEDŁUŻENIA: 11.03.1996 r.,2!.1!'2007

10. DATA ZATWIERDZEMA LUB czĘŚclowEJ ZMIAI{Y TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUI(IU LECZNICZEGO: 16.092010r.


