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Charaktervstvka Produkfu Leczniczeso

4.3.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
LIŚc MIĘTY PIEPRZOWEJ, 2 glsaszetkę,ziołado zaparzania w saszetkach.

SKŁAD JAKoŚcIowY I LoŚcIowY
l saszetka zawieraZ gMenthaxpiperitaL., folium (liśó mięty pieprzowej).

PosTAĆ FARMACEUTYCZNA
Zioła do zaparzanta w saszetkach.

szCzEG ÓŁowE DAI\E KLINICZNE
Tradycyjny produkt lecniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach,
wynikających wyłącnie z jego dfugotrwałego stosowania.

Wskazania do stosowania
Tradycyjnie w łagodzeniu objawów zabwzeń trawiennych, takich jak niestrawnośó i
wzdęcia.

Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie:
Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania:
Młodzież powyżej ]6 lat, osoby dorosłe i w wiehl podeszłym: 1 saszetkę Q g) Iiści zalać:

9ftuoką wrzącej wody, naparzaópodprzykryciem 10 min.
Swieżo przygotowany napar pió 3 ruzy na dobę w prz)ryadku występowania
dolegliwości, zwykle po posiłkach.
Młodzież w wieku od I2 do 16 lat: podawaó 2 _ 3 razy na dobę napar przygotowany jak
dla dorosĘch.
Dzieci w wiehl od 4 do 12 lat: podawaó 2 razy na dobę napar przygotowany jak dla
dorosĘch.
Nie zaleca się podawania dzieciom pontiej 4tat.

Czas stosowania:
Jeśli objawy utrzymują się przez więcej ruŻ2 tygodrue podczas stosowania leku, należy
skonsultowaó się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem sfuzby
zdrowia.

Sposób podawania:
Produkt przezraczony jest do podawania doustnego.

Prz eciwwskazania
Nadwrażliwośó na preparaty z liścia mięty lub mentol.

Specjalne ostzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Należy zachować ostrożnośó w przypadku kamicy żółciowej lub innych schorzeń dróg
zółciowych. Pacjenci z refluksem żołądkowo-przeĘkowym powinni unikać stosowania
preparatów zmięty ze wzg|ędu na możliwośó nasilenia zgagi.
Zewzg|ęduna brak wystarczających danych nie za|ecasię podawania dzieciom poniżej
4lat.
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Jeśli objawy nasilają się w czasie stosowania leku nalezy skonsultowaó się z lekarzem
lub innym wykwalifikowanym pracownikiem sfużby zdrówia

4.5. Interakcje z innymi produktamilecznicrymi i inne rodzaje interakcji
Nie zgłoszono.

4.6. wpĘ na płodnośó' ciązę i laktację
Zewzg|ędu na brak wystarczających danych nie za|ecasię stosowania w okresie ciąży i
karmienia piersią.

4.7. wptyw na zdolnośó prowadzenia pojazdów i obsługiwania masryn
Brak danych.

4.8. Działania niepożądane
Przyjmowanie naparów zliścia mięty moie spowodować zwiększenie zgagi i refluksu
żołądkowo-przeĘkowe go.

Zgłaszanie podejrzewan}'ch działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczntczego do obrotu istotne jest zglaszarue
podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwanJ monitórowanie
stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu |eczriczego. osoby należące do
fachowego personelu medycznego powinny zglaszaś wszelkie podejrzewane działania
niepożądane za pośrednictwem Departamenfu Monitorowania NiepożądanychDziałań
Produktów Lecniczych Urzędu Rejestracji Produktów Lecznczychl Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie l81C, )Z.2}iwarszawa,
tel.: +48 22 49-2t-301, fax +48 22 49-2|.309, e.mail:ndl@urpl.gov.pl. Działania
niepożądane można zglaszac również podmiotowi odpowiedziatńeńu. -

4.9. Przedawkowanie
Przypadki przedawkowania nie są zlrane.

5. wŁAŚclwoŚcI FARMAKoLoGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne
Brak danych dla naparów z mięty.

s.2. Właściwości famakokinetyczne
Brak danych dla naparów zmięĘ.

5.3. Przedk|iniczne dane o bezpieczeństwie
Testy toksyczności reprodukcyjnej, genotoksyczności i kancerogenności nie były
prowadzone.

6. DAI\E FARMACEUTYCZNE

Wykaz substancji pomocnicrych
Nie dotyczy.

Niezgodności farmaceutyczne
Nie występują.
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okres ważności.
2lata.

Specjalne środki ostrożności podczas pzechowywania
Przechowywaó w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej ruŻ 25,C.
Chronió od światłą wilgoci i r'rrpĘwu obcych zapachów.

Rodzaj i zawańość opakowania
Saszetki z bibuĘ termozgrzewalnej w tekturowym pudełku, 25 szhrk po 2 g.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania
Nie wymaga.

PoDMIoT oDPoWIEDZIAL1YY PosIADAJĄcY PozwoLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Krakowskie ZakJady Zielarskie ,,Herbapol" w Krakowie S.A.
ul. Chałupnika 14, 3| -464 Kraków
tel. 12 41 I -69 -l l, fa>( 12 4l l -58-37, e-mail: herbapol@herbapol.krakow.pl

NttMER PozwoLENrA NA DoPUszczENIE Do oBRoru: rL-0348/LN

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE
Do oBRoTU I DATA PRZEDŁUZENIA PozwoLENIA: 18.08.1994 r.'
12.04.2013 r.

DATA ZATWIERDZENIA LUB CzĘŚcIowEJ ZMIAI\IY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
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KRAKoWSK|E ZAKŁA0Y ulrLAi|3Kl!
"HEBBAPOL" w Krakowie S.A.
31-464 Kraków, u|. Chałupn|ka t4

lel. csntt. 41 1-69'1 1, 41 1-61-56, 41 I -60'45
NIP 945-15-63-566
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