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charakterystvka Produktu Leczniczeeo 20|ó .06- 2 ?

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
KoszYcZEK NAGiETKA, lgl1g, zioła do zaparzaria.

SKŁAD JAKoŚcIowY I LoŚcIowY sUBsTANcJI czYNNYcH
1 g prodŃtu zawien I g Calendulae fficina./ió L., flos (kwiat nagięlka)

PosTAć FARMACEUTYCZNA
Zioła do zaparzuia.

szcZEGÓŁowE DANE KLINICZNE
i;;ń.y produkt lecaniczy roślillry do stosowalia w okeślonych wskazaniach'

wyniłaiqcych wylącznie z dfugiego okresu stosowarua.

Wskazania do stosowania
Tradvcłinv orodukt |eczniczy rośIinny stosowan} w |eczeniu objawowym- lagodnych

sranow'iapainych błony śluzowej jam} ustnej i gardła oraz skóry (takich Jak oparze e

sloneczre). a także pomocniczo w leczertu niewielkjch zranień'

Dawkowanie i sposób podawania
ó;';;". i;"dy"yjnie stosuje się podany schęmat stosoł'ania: 1-2 płaskie łyżki

ór... r.z 9 ział źiat ok. %.szklanki (15o ml) \av4cej wody, pozostawić pod

$#H.ł"il':il:ł;:#j"T"'fi"i' ciepty. ś*iezo przygolowany napal ułwać do

phrkania j amy ustsrej i gardła'

ij*".ri i'a"ió"i p.*l,'i: 6 lat: ciepły, świeŹo przygotowany napal używać do okładów

* ,r.o'ę. w przipuai* źaczerwienienia skóry spowodowalego oparzeniem słonecznym

stosować zirrrne okłady' okład usunąć po 30 _ 60 min.

Produkt stosować 2.4 mzy dziennię.

Soosób podania:

Lik stosowac na skórę, na śluzówkę jamy ustnej i gardła'

Przeciwwskazania
i.";;;;; uczulenie na rośliny z rodziny ashovatych (Astefąceae = Compositae)'

np. rumianek i amikę.

sDecialne ostrzeżenia i środld ostroźności dot}czące stosowania

Lek Jrzeznaczon; jesr \ĄTłącaie do stosowania ze\łnęua]ego.

Ń"r..ł iń^'r."ńe siiz iekarzem, jezeli objawy nie u.st-ao.r-a y'ciągu 7 dni stosowania

orodrriau lub w przrpadku zaobserwowania objar,rów infekcji skóry..i"-łilła" * u,* a-y"t' nie stosować u dzieci poniżej 12 lat (slosowanie

w obręiie jamy ustnej i gardła) lub poniżej 6 lat (podanie na skórę).

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

4.1.

4.3.

4.4.

4.5.



4,1,

4.8.

Wpływ na płodność' ciąźę i lakt.cję
Zi wzg|ędr na brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania produktu \ł okęsię
ciąży i karmienia piersią produkt nie powinien być przyjmowany w tych okesach-
Brak danych na tęmat wpĘ'wu na flodność.

WpĘw ua zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie istotry.

Działauia niepożądane
Działania niepożądanę leku przedstawiono zgodnie z klasyfitacją narządów i układów
wg MedDRA oraz częstością występowania: badzo często (>1/10); często (1/100 do
<1/10); niezb1.t często (1/1000 do <1/100); rzadko (1/10 000 do <1/1000); bardzo
rzadko (<1/10 000) w tym pojedyncze przwadki, nieznanżr (nie może być okreś1ona na

podstawie dostępnych danych).

Podczas stosowania plodukh] lęczniczego mogą wyst@ić:
skóme reakcje uczuleńowę _ częstość fueznana.

W takim prz1padku wystąpienia leakcji uczuleniowej należy przelwać stosowanie leku.

z głaszanie DodeiŹe.Vvanvch działan ni€Dożądanych
Pó dopuszczeniu produkhr leczniczego do obrotu istotne jest zgłasuanie

podejrziwanych działan niepożądanych. Umożliwia to nieplzqwane monitorowanie

itosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. osoby należące do

fachowego personelu medycznego powirmy zgłaszać wszelkie podejrzewane działania
niepoż:ądane bezpośrednio do Depaltamentu Monitolowania NiepożĘdanych Działań
Produlitów l,eczniczych Urzędu Ręjęstracji Produktów Leczniczych, wyobów
Medyczrrych i Ploduktów Biobójczych: A1. Jerozolimskie 181C' 02'222 Warszawa"

tr,I.i +48 22 49.2r4u, fax: +48 22 49.21309' e-mail: nd1@urp1.gov'p1. Działania
niepoż:ądane możm zgłaszać również podmiotowi odpowiedziaiaemu.

Prz€dawkowanie
Prz1padki przedawkowania nie są anane.

WŁAŚcrwoŚcl FARMAKoLoGICZNE

wlaściwości farmakodynamiczne
Nie wl,rnagane.

W|aściwości farmakokinetyczne
Nie wymagane.

Przedkliuiczne dane o bezpieczeńsfwie Śtosowania
Przeprowadzone badania w kięrunku genotoksyczności (ekstrakt pł}mn;' ó0% ętanolu)

oraz w kieruoku potencjalu rakotwórczego (niezdefiniowany wyciąg) nie poddaty

w wątpliwośó beą)ieczeństwa stosowania koszyczka nagietka. Nie przeprowadzono

badan w kierunku toksycmości leFodukcyjnej .
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6. DANEFARIIACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substatrcii pomocniczych
Nie dotyczy.

6.2. Niezgodności farmaceutyczne
Nie *Ystępują.

6.3. okres trwalości
12 miesięcy od daĘ produkcji.

6.4. Specja|ne środki ostrożności przy przechorł}-Yaliu- 
rL""tolł1*ue w zamkniętycń opakowarriach, w tempentutzę nie wyższej niż 30oc.

Chronić od światłą wilgoci i lrpt1.*u obcych zapachów.

ó.5. Rodzaj i zawańość opakowania
Torebń z papieru PE ]K po 20 g z zamjeszczonym tekstem informacyjnym.

6.6. Instrukcja dofycząca użytkowania leku
Nie wj'maga.

7. PoDMIoToDPoWIEDZIALNYPosIADAJĄcYPozwoLENIE
NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Kmkowski€ Zakłady Zielalskie 

''Herbapo1', 
w Krakowie SA

ul' chafupnika 14, 31-464 Kraków
tel. 12 411-69-1 1, fax 12 411-58-3'1

e-mail: herbapol@herbapol.hakow.pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZEME DO OBROTU: IL-5656/LN

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE
Do oBRoTU oRAz DATA JEGo PRZEDŁUżEMA: u.03.1996 r.' 11'03.2008

10. DATA ZATWIERDZEMA LuB cZĘŚcIowEJ ZMIAI.{Y TEKSTU
CIIARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZECO: 14'01'2010r'


