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1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
KROPLE NASERCOWE

2. SKŁAD JAKoŚClowY r LoŚcIowY
Skład na 100 g produkh't:

Convalląriąeińctura titfatą (na|ęwka z z|ela konwalii mianowąna) (1:10), ekstrahent

etanol 70% (VAo - 50,0 g,

Crataegi injloreicentiae iincnra (na|ewkaz kwiatos1anu głogu) (1:5)' ękshahent etanol

60% NN) - rs,o s,
Vąlerianaź i cfu;ą (nale1^tka z korzenia kozłka) (1:5), ękstahent efunol,10% NN) .

f5,0 s.
Zawartość eta[olu 61 

'0./"41'0% NM.
3. PosTAĆFARMACEUTYCZNA

Krople doustne.

4, szczBcÓŁowE DANE KLIMCZNE
Tradycyjny produkt leczniczy roślirrny do stoso\łania w określonych wskazaniach'

wynikających wyłącmie z jego długotrwałego stosowanra.

4.1 Wskazania do stosowania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinrry stosowany w łagodtrych dolegliwościach serca

na tli neŃcowym, jako środek wspomagaj4cy pracę serca i Ńładu kążenn'

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie
Tmdycyjnie stosuje się podany schemat stosowa a:

Dorośli i młodziez po$yŻej 12lat.3 Bzy dziermie 25 kopli.

Sposób podawania
Lek przeznaczony jest do podawania doustnego'

4.3 Przeciwwskazania
Nadwrażliwośó na substancje cz}TĘę (nalęwka z ziela konwalii mianowaną nalewka z

kwiatostanu głogu, nalewka z korzenia kozłka)'
Nie stosowJu ósób chorych na alkoholizm, padaczkę lub ze schorzeniami wątroby.

4.4 specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowani!

w pŻ}padku utrzym}wania się objawów chorobowych lub ich nasileńa, należy

zastosowac leczenię z zastosowaniem siJniej dzialających leków. Dawkajednoluowa

zawiera maksymalnie do 350 mg etanolu co odpowiada 8,8 ml piwa lub 3'7 mI wina'

Dzięc| 1 ro1odzięż'
Ńe zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżęj 12 lat.

4.5 Interakcje z innymi produktaDi l€czniczymi i inn€ rodzaje interakcji

Dotychczas nię stwięrdzono interakcji.

4.6 wpĘ'w na plodność, ciążę i laktację

Nię stosować w okesie ciąiy i laktacji.
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WpĘ'rv na zdo|ność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lek zę względu na zawartośó etanolu i korzęnia kozłka może ogmniczać zdolność

prowadzenia pojazdów mechaniczrrych i obsfugi masz}n.

Działania niepożądane
Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów'i układów wg

MedDRA oraz częstością występowania: baldzo często (>1/10); cfęsto (1/100 do <1/10);

niezb}t często (1/i0oo d; <i/1ob); rzadko (1/1o ooo do <1/1000); bardzo.Źadko (<1/10 000) w
tym pijedyncze przypadki, nieznana (nie może być okeślona na podstawie dostępnycn

dallych).

Podczas stosowania produktu lecmiczego mogą wysĘpić:
Z'abvzettia izołądkai jelit (w t}Tn nudności) - częstość nieznarra

Zełaszanie podeirzelłanych działań niepożądanvch
Fi a"p*""""*i" p.a.*t' leczniczego do obrofu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych

działan niępożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku koŹyści do

rvzvka stosowania produktu leczrriczego. osoby nalezące do fachovr'ęgo p€Isonelu

meóycznego powiony zgłaszaó wszelkie podejrzewane działaai-a ni:p9Tq: ^
oośrednicńem Depańamenru Monitorowania Niepożqdanych Działan Prodrrków

Lecaniczych Urzędu Rejeshacji Produktów Leczniczych, wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczycń, AL Jerozolimskie 781C,02-222 Wwszawa" k|. +48 22 49.2|-

3o1' ft. +48 22 i9-2|-309, e-mai1:nd1@urp1.gov.pl. Działania niepożądane można

zgłaszać również podmiotovr'i odpowiedzialnemu.

Przedawkowanie
Brak danych.

wŁAŚclwoŚcl FARMAKoLoGICZNE
r|vłaściwości farmakod;mamiczne
Dla produktu nie przeprowadzono badań farmakologicznych. stosowanie poduli.tu

oparte jest na tadycji.

wlaściwości farmakokinetyczne
Brak danych' nie wykonano badń farmakokinetycatych.

Przedk]idiczne dane o bezpieczeństwie

BrŃ danych przedklinicznych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego.

DAI{E FARMACEUTYCZNE

Wyk^z substancji pomocnicrych

Brak.

Niezgo.lności farmaceutyczne
Nie występują.

okr€s wa]żności

2IaIa.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w tempelatuze nię wyi'szą'Djż Żs"C.

Przecho*ywać w miejscu niedostępnym i niewidoczrr)'n dla dzieci.
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6.5 Rodzaj i zawańośó opakowania
Butelka ze szkła blutrańęgo z zakęlkąPE z koplomiezem PE.

6.6 specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Nie wl'maga'

7. PoDMIoT oDPoWIEDZIALNY PosIADAJĄcY PozwoLEI\IE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Krakowskie Zakłady Zielarskie ,,Hęrbapol.' w Krakowie SA
ul. Chałupnika 14' 31.464 Kaków
tel. 12 411-69-11, fax 12 411-58-37

8. NUMER POZWOLENIA NA DoPUSZCZENIE DO OBROTU: IL-3126ILN

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLEMA NA DOPUSZCZEME DO

oBRoTU I DATA PRZEDŁUŻEMA PozwoLENIA| 20.02.1998 r., 04,04.2013

10' DATA ZATWIERDZEMA LUB czĘŚclowEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO: .................
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