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Charakterystvka Produktu Lecznicrego

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
KoRZEŃ ARCYDZIĘGLA, zioła do zaparzańa,1g/1g

SKŁAD JAKoŚcIowY I LoŚcIowY sUBsTANcJI czYNl.'łYcH
skład:
1 g produktu zawiera 1 gkorzenia Angelica archangelica L., rudix (kolzeń alcydzięgla).

PosTAĆ FARMACEUTYCZNA
Zioła do zapatzania'

szcZEGÓŁowE DANE KLIMCZNE
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w okeślonych wskazaniach,
wynikających wyłącznię z jego długotwałego stoso ania.

Wskazania do stosowauia
Tradycyjny produkt leczniczy roślirrrry stosowany w leczeniu wspomagając}m braku
łaknięńa oraz nięstmłlości objawiającej się wzdęciarrri i uczuciem pełności'
skuteczność plodŃtu w wymienionych wskazaniach opiera się na długoawaLJm
stosowaniu.

Dawkowanie i sposób podawania
Tradycyjnie stozuje się podany sposób przygotowania rraparu:

Dorośli i osoby w wieku podeszłym: poł płaskiej Ęzeczki korzeni (ok. 1'5 g) zalać 1

szklanką v'rzącej wody i naparzać pod przykryciem 15 min. odstawić na 10 min. i
ptzecedz|ć. Pić do 3 rafy dziennie przed jedzeniem w przypadku braku łaknięnia albo
po posiłkach w ńestrawności objawiającej się wfdęciami i uczuciem pełności.

Przeciwwskazania
NadwlaŹliwość na ko:lzei arcy dzię gla.

specjalne ostrzeż€nia i środki oŚtrożności dotyczące Śtosowłnia
W okesie stosowania lęku należy unikać opalania się tra słońcu
i intensFłTego naś\łietlania promieniami Uv(u1trafio1etow}mi) z uwagi na możliwość
przekształcenia przez promieniorranie UV firranokumaryłr w formy karcinogenrre.
Jeżeli pacjent jest nadwrazliwy na promieniowanie Uv nie powinien stosować naparów
z arcydzlęgla. z uwagi na możliwośó wystą)ienia fototoksycztości już W zalecanych
darłkach.
Jeśli objawy niest]awności lub braku łaknienia nie ustą)ią pomimo stosowania leku lub
rrasilą się, naleźry zastoso.waó inlre leczenie. Przez wzgl1d na bmk danych na temat
bezpieczeństwa w grupie młodzieŹT poniżej 18 lat naleźry zasięgnąć opinii lekarza przed
zastosowaniem leku.

Ilterakcje z innymi lekami i inne formy interakcji
Dotychczas nie notowano.
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Stosowanie podczas ciął i karmienia pi€rsią
Ze rłzględu na brak danych na temat bezpieczęństwa stosowania ploduktu w okesie
ciął i kamienia piersią produkt nie powinien być przyjmowany w Ęch okesach.

wpł}rł na zdo|ność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych
w ruchu
Brak danych.

Działania niepoźądane
W pojeĄnczych prz;padkach możliwę jest wysĘpięnie nadwTafliwości skóry na
światło.

Zgłaszanie podeirzewanych działań rf epożadanych
Po dopusfcfęniu produkh-r lecaniczego do obrofu istotne jest zgłaszanie
podejrzewarrych działń niepożądanych. Umożliwia to niepfzerwane monitorowanię
stosunku koŹyści d'o ryzyka stosowania produktu leczniczego' osoby należącę do
fachowego personelu medyczrrego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania
ni€poż?dane za pośrednictwem Depańa'rrentu Monitolowada Niepożądaiych Dńatai|
Produktów Leczłliczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczrriczych, Wy.obów
Medyczrrych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie |8|C,02-222,ł,Iarsza\ła" tęI.
(22) 49'2|-301, fax (22) 49.21.309 

' 
ę-mal| nd1@urp1.gov.pl.

Przedawkowanie
Pzedawkowanie produktl, fw|aszcza puy ekspozycji na światło, może prowadzić do
zwiększeńa wrafiwości skóry i poparzeń (fototoksyczność). Przędawkowanie
produl.tu, przy równoczesnej ekspozycji na promieniowanie UV zwiększa ryzyko
wystąpienia działarria gęnotoksycznego i rakotwórczego.

wŁAŚclwoŚcl FARMAKoLoGICZNE

Waściwości farmakodynamiczne
Dla plepaxatu nie przeplowadzono badń farmakodyrramiczrrych. Stosowanie preparatu
\ł wymięnionych wskazaniach j ęst opalte wyłąc2xrie na dfugim okresie stosowania.

lvlaściwości farmakokinetyczne
Brak danych.

Przedk|iniczne dan€ o bezpieczeństwie stoŚowania
Przęrowadzone badania (test Amesa) wykazały słaby potencjał mutagermy nalewki
oraz wyciągu płynnego z korzeńa arcydzięgla. Nie obserwowano działania
mutagęnnęgo 1łyciągów wodnych z kotzen]a arcydzięgla. W1tazne działanie
mutagenne i karcinogenne po naświetleniu promieniowaniem IIVA mają
fJalokumaryny zawalte W korzeniu arcydzięgla (8-metoks}psolalęn, 5.
metoks}lsoralęn). Nie przeprowadzono badań w kieruntu toksyczności reprodukcyj nej '

DANE FARMACEUTYCZNE

wykaz subŚtancji pomocniczych
Nie dotyczy.

4.9.

5.1-

Ąl

<t

6.

ó.1.



6.2. Niezgodności farmaceutyczne
Nie występują.

6.3. okres trwałości
12 miesięcy od daty prcdukcji.

6.4. specjaltre środki ostrożności przy przechow}'tvaniu
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w tempentuze nie wyższej niż 25.c.
Cbronić od światła, wilgoci i wpł1tłu obcych zapachów.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5. Rodzaj i zawańość opakowania
Torebka z folii polipropylenowej.

ó.6. Instrukcja dotycząca ułtkowania leku
Nie wlmaga.

7. PoDMIoT oDPowIEDZIALl.iY PosIADAJĄcY PoZwoLEME
NA DOPUSZCZEME DO OBROTU
Krakowskie Zakłady Ziela$kie ,'Hęrbapol'' w Kmkowię s'A.
ul' Chafupnika 14. 31-464 KTakó\ł.
tęl. 12 41l-69-1l, fax 12 4|1-58-37
e-mail: herbapo1@herbapol.kako\ł.p1

8. NI.IMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: IL-0986/LN

9. DATA WYDANIA PmRwszEGo PozwoLEMA NA DoPUSZCZłNIE
DO OBROTU ORAZ DATA JEGO PRZEDLUŻENIA: I7.03.1997 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LIJB czĘŚclowEJ ZMIA|IY TEKSTU
CIIARAKTERYSTYKI PRODIIKTU LECZNICZEGO: ........................--..


