
Charaktervstvka Produł<tu Leczniczego

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
NALEWKA GORZKA
(Amara tinctura) Płyn doustny.

2. SKŁAD JAKoŚCIowY I LoŚCIowY
1 ml [co odpowiada 0'91 g] płynu doustnego zawiera I m| Amarą tincturą (nalewka
gorzka) _ nalewka zł'oŻona (|:5) z Gentiana luteaL,, radix (korzeń goryczki), Menyanthes
trifoliata L., folium (liść bobrka), Citrus ąurantium L., ssp. aurantium, epicarpium et
mesocarpiun (owocnia pomarancry gorzkiej) (60160150), ekstrahent: etanol 70% (yN).

Produkt zawiera 63 -7 0% (VA/) etanolu.

3. PosTAĆ FARMACEUTYCZNA
Płyn doustny.

4. sZCZEGÓŁowE DANE KLINICZNE
Tradycyjny produkt |ecznicry roślinny do stosowania w określonych wskazaniach,
wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

4.I. Wskazania do stosowania
Produkt tradycyjnie stosowany pomocniczo w braku łaknienia, niestrawności.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

DoroŚli:
Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania:
W niestrawności jednorazowo ok. 0,6 ml (10 _ 12 kropli) nalewki.
W braku taknienia ok. 0,6 ml (10 _ l2 kropli) nalewki stosować 30 min. przedposiłkiem
3 rary na dobę, maksymalnie do 6 razy.

DzieciimłodzieŻ
Leku nie stosować u dzieci i młodzieżry.

Sposób podawania
Lekprzeznaczony jest do podawania doustnego.

Czas stosowania
Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, na|eĘ zwrócić
się do |ekarza.



4.3. Przecirvwskazania
Nadwrazliwość na substancję czyrjną, Nie stosować w stanach zapa|nych Żołądka i
dwunastnicy, chorobie wrzodowej, nadkwaśności'

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
W przypadku bólu Żołądka niewiadomego pochodzenia za|ęca się zasięgnięcie porady
lekarza. Dawka jednorazowa produktu zawiera0,3 g etanolu, co odpowiada 7,8 ml piwa lub
3,3 ml wina. Ze względu na za.wartość alkoholu produkt nie jest polecany do stosowania u
dzieci i młodzieĘ, u pacjentów z chorobą alkoholowq, padaczką lub chorobami wątroby.

Dzieci i młodzieŻ
Leku nie stosować u dzieci i młodzieĘ,

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Dotychczas nie notowano.

4.6. wpływ na płodność, ciążę i laktację
Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu
i zawartość etanolu nie za|eca się stosowania u kobiet ciężarnych i karmiących.

4.7. wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie zale ca się prowad zenia poj azdów i ob sługiwan ia urz4dzen mechanicznych
po przyjęciu produktu.
Z uwagi na zawartośc etanolu produkt upośledza zdolnośó prowadzenia pojazdów
i obsługiwania urządzeń mechanicznych'
Po przyjęciu produktu alkohol może być wykrywany przez prryrządy do pomiaru
alkoholu w wydychanym powietrzu.

4.8. Działania niepożądane
Możliwe wystąpienię zabutzen żołądkowo-jelitowych, bólów głowy. Częstośó tych działan
jest nięznana. W rzadkich przypadkach moze rvystąpić tachykardia, świąd oraz
nadwrażliwośó na światło.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu |eczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych
działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane tnonitorowanię stosunku korzyści do
ryzyka stosowania produktu |eczniczego. osoby na|eżące do fachowego personelu
medycznego powinny zgł'aszac wszelkie podejrzewane działania niepożądane za
pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działan Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. +48 22 49-21-30|,
fax +48 f2 49-2I-309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania
niepożądan e mo Żna zgłaszac również podmi otowi odpo wi edzialnemu.



4.9. Przedawkowanie
Ze względu na znaczną zawartość etanolu produkt przedawkowany upośledza
zdolności psychofizyczne. Ze względu na silny gorzki smak przedawkowanie może
przej ściow o zaburzać odbiór bo dzców smakowych.
Przy znacznym przedawkowaniu mozliwe jest wystąpienie nudności i wymiotów.

5. wŁAŚCIwoŚcI FARMAKoLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne
Dla produktu nie przeprowadzono badan farmakodynamicznych.

5,2. Właściwości farmakokinetyczne
Nie wykonano badań farmakokinetycznych.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
Brak danych przedklinicznych o bezpteczeństwie stosowania produktu |eczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocnicrych
Etanol70" (V/V).

6,2. Niezgodności farmaceuĘczne
Nie występują.

6.3. Okres ważności
3 lata.

6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nię wyŻszej niŻ25"C.

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania
Butelka ze szkła barwnego zzabętkąpolietylenową z kroplomierzem.
Butelka ze szkła barwnego zzak'rętką aluminiową w tekturowym pudełku.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania
Nie wymaga.

7. PODMIoT oDPoWIEDZIALNY PosIADAJĄcY PoZwoLENIE
NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Krakowski e Zakł'ady Z iel arski e,,Herbapo l'' w Krakowi e S A
ul. Chałupnika 14,31-464 Kraków
tel. 12 4ll 69 1 1, fax 12 411 58 37
e-mail : herbapol@herbapol.krakow.pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: IL-2665ILN.



9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA
Do oBRoTU I DATA PRZEDŁUZENIA POZWOLENIA:
r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚcIowEJ
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ZMIANY TEKSTU

17, 02,2021

PREZ RzĄDU

mgr I'e}śa,l

KRAK0!,dSKli IAKŁADY Z!ELABSKtE
;;ńEl-ieA'poL.. w Kra!ror,ł,ie S.A'
ir+cą KlairÓw. ui' fjhlliirr:nika i4

lei. centr, 41 1-6!-1 1, 411-ti1-56, 411-60-45

NlP ()óf;'15-613.506


