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CHARAKTtrRYSTYXA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZMCZEGO

cIłoLIToL
płyn doustny

2. SKŁAD JAKoŚcIoWY I LoŚcIowY

skład na 1008:
Curcumae tinctura - 30 g,
Tararaci succus - 25 C,
I/alerianae tinch.tra - 15 g,

Menthae pip. tit ctura -129,
cynarąe tincfufa . 11 c'
Bellado naeti ctula -7 g.

PIoduL1 zawiem 58-63 oń ff/V) etanolu.

3. PosTAćFARMACEUTYCZNA

Pł},Il doustny'

4. szCzEGÓŁoŃ9E DANE KLIMczNf,

Plodukt lecaiczi roślinny stosowany tradycyjnie, kófego skutecmość w wyrhienionych wskazaniach
opiela się &yłącfnie na dfugim okesie stosowania i doświadczeniu.

4.1. wŚkazania do stosowania

Produkt śosowany tradycyjnie w zaburzeniach trawiemych.

4.2. Dawkowanie i sposób Podawalia

Dawkowanie

Dołośli:
Należy podawaó 3 mzy dziennie po 25 klopli w l tyżce stołowej wody 5 min. po jedzenru.

Młodzież od 14 do 18 lat:
Należy podawać 3 razy dziennie po 15 kopli w l łyżce stołowej wody 5 min. pojedzeniu.

sDosób Dodawania

cholitol pŹ€zDaczony jest do podawania doustnego'

4'3. PrzeciY.wśk'zaniĄ

Nadwrazliwość na substancje cz}nne.
Nie stosowac u osób z częstoskuczem sercą ar,fnią jaską, PEelostem gnrczołu kokowego, w
niedlożności dróg żółciowych i jelit z uwagi na obecność Belladonkąe tinctufa' Nie stosować w
kamicy żołciowej '



4.4. specjalne ostrzeżenia i środki ośt.ożności dotyczące stosowania

Produk stosuje się dorai'ie w niestrawności'
Produk zawiera 58.63 % (v,Ą0 etanoLu tj. ]7o mg €tano|u w 25 krcp]ach co odpowiada
9'38 mt piwa lub 3'91 ml winą atomiast w 15 kroplach zav',ańe jest 220 mg etanolu co odpowiada
5,58 ml piwa lub 2,33 ml wina.

Dzi€ci i młodfież
ze względu na blak danych nie podawaó dzieciom poniżej 14 lat.

4.5. Int€rakcje z innymi produktami lecz cz}mi i inne rodzaje interakcji

Dotychczas ni€ są mane.

4.6. .wpĘ\d na płodność' ciążę i laktecję

Ze względu na brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania Produkfu w olTesie ciąży i karmienia
piersią nie zaleca się stosowania produktu w tych okesach.

4'7. wpływ na zdoldość prowadzetria pojazdów i obslugiwauia maszyn

Brak danych na temat wpł}'w1.r na prowadzenie pojazdó]i'' i obsługę masz}n.

4.8. Działanianiepożądane
Działania niepożądale l€ku pŹedsta\'r'iono zgodnie z klasńkacją narządów i układów wg MedDRA
oraz częstością występowania: bardzo często (>1/10); często (1/100 do <l/10); niezb}t często (1/1000
do <1/100); źadko (1/10 000 do <1/l000); bardzo rzadko (<t/10 000) w tym pojedFcz€ prz}padki,
niemana (nie może być okeślona na podstawie dostępnych danJch).

Podczas stosowania produktu leczniczego mogą wystąpić:

Zaburzenia zołądka i j9lit (w tym nudności lub biegunka) _ częstość nieznana.

Zełaszanie oodeirzewanych działń niepożadanych
Po dopuszczeniu produkfu lęczniczego do oblofu istotne jęst zgłaszanie podejrzewanych
działń niepożądanych. Umozliwia to niepŹerwane monitorowŹrnię stosulku kożyści do
ryzyka stosowania prcdukhr leczniczego. osoby należące do fachowego personelu
medycznego powinrly zgłaszać wszelkie podejrzęwane działania niepożąAaie za
pośrednictwęm Dępartamentu MonitorcwaniaNiepoĘdanych Działń Produktów
Leczniczych Urzędu Rejęstracji PToduktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 781C' 02-222Warszawa,te|, +48 22 49.2I.
301' fax +48 22 49.2|-3 09, e-mail:ndl@urp1.gov.pl. Działania niepożądaie można
zgłaszac równięż podmiotowi odpowiedzialaemu'

4.9. Przedawkowanie

Przypadki przedawkowania dotychczas nle są znane.
Po zastosowaniu dawki dziesięciokotnie wyższęj rliż' dawka za|ecana lub większej, z uwagi
na obecność Belladonnae tinctura, fiogą potęncjalnie wystąpić: suchośó \ł ustach,
zmniejszenie wydzielania guczołów potowych i ślinowych, zrrmiejszenie cz1nności
wydzielniczych zołądka, rozszetzeńe Źenic, suchość i zaczerwienięnie skóry, hipertermia'
przyśpieszenie akcji serca, tnrdności W oddawaniu moczu, a nawet halucynacje i d]gawki.



5. wŁAŚcIwoŚcItrARjvLĄKoLoGIczNE

5'1. wła.ściwości f5rmakod}.damiczne

Dla produktrr nie p.zeplowadzono badań fatmakologicmych. stosowanie prepa$fu oparte jest na
tradycji.

5.2. właściwości farmakokjnetycfne

Bńk danych na temat właściwości farmakokinetycmych.

5.3. Prz€dkliDiczne dane o bezpi€czeństwie

Brak danych Fzedklinicalych o bef-Tieczeństwie stosowania produktu lec2miczego' wszystkie
składniki uz''te w Fodukcie lęczniczym stosowane są w leczrrictwie od wielu lat'

6. DA}IEFARMACTUTYCZIIE

6.1. Wykazsubsta[cjipomocniczych

6.2. Niezgodności farmaceutyczn€

Nie występują.

6'3' okres łYaźdości

2lata.

ó.4. sp€cjalne środki ośtroźności podczas Przecbow}"wąnia

Przechov1'waó w zamkliętych opakowaniach, w temp€mturze nie wyższej nii!'zs.c.
Przechow}Ąir'ac w miejscu niedostęPnym i niewidocm}m dla dzieci.

ó.5. Rodzaj i zavańość opakowania

But€lka ze szkła brunatnego o poj€mności 35 ml z polietylenową zakętką z lgoplomierzem w
tektwowym pudęłku.

6.6. specjalDe środki ośtrożności dotyczące uŚuwania i przygotowania produktu l€czniczego do
stośowanił

Nie vymaga.

7' PoDMIoT oDPoWIEDZIAI,I\Y PosIADAJĄcY PozwoLE|IIE
NA DOPUSZCZEI{IE DO OBROTU

Krakowskle Zaklady Zielarskie,.Herbapol" w Krakowie SA
ul. chałupnika 14, 31.4ó4 lGaków
tel. 12 411-69-11, fax 12 411-58-37
email: herbapol@heńapol.krako}v.pl

8. NITMER POZWOLE|IIA NA DOPUSZCZEIIIE DO OBROTU: R/6982
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9. DATA WI.DANIA PIERWSZEGO POZ1VOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
I DATA PR.ZEDŁUżI.!łIA PozwoLENIA. 03.02.1997. 28'o2'2D12

10. DATA ZATWIERDZE| A LIJB czĘŚclorł1EJ ZMIAIIY TEKSTU
CEARAKTERYSTYKI PRODUKTU I,ECZNICZEGOI


