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NAZWA PRODUKTU LECZMCZEGO
KoMEŃ LuKRECJI (Liquititiae /adix), |g/g, zio|ado zapanana

SKLAD JAKoŚcIowY I [oŚclowY SUBSTAIICJI cZYNlIYcH
1g ploduktu zawiera 1g Glyc,yrhiza glabra L. tllub Glycyrrhiza inflata Bat. inub
Glycyrrhiza uralensis Fisch, radix, co odpońada 40 -70 mg kwasu glicyryz}nowego.

PosTAĆ rARMACEUTYCZNA
Ziola do zaparzońa.

szczEcóŁowE DANE KLIMCZNE
Tradycyjny produlit leczniczy roślimy do stosowania w określonych wskazaniach,
wynikających wyłącznie z jego dfugotrwałego stosowania.

Wskazaria do stosowania
Tradycyjnie stosuje się w celu łagodzenia dolegliwości trawiennych takich jak uczucre
palenia i nięstrawnośó oraz jako środek wykrztuśny w kaszlu towarzysząc)m
pŹeziębieniu.

Dawkowanie i sposób podawania
Tladycyjnię stosuje się podany schemat stosowania.
W celu łaeodzenia doleeliwości tnwiennvch takich iak uczucie palenia i ńęstrawność u
dorostvch i osób starszvch: l Ęeczkę (ok. l,5 g) zalać szklanką zimnej wody, gotować
powoli pod przyĘciem 5-7 min., odstawić na 15 min., przecedzić. Przygotowany
odwar w}Tić po posiłku. Stosować 2 . 4 ruzy dziennie, nię dłużej niż 4 tygodrde.
Jako środek wvkzfuśnv w kaszlu towarzvszacrryn przeziębieńu u dorosłvch i osób
starszvch: l tyżęczkę (ok. l'5 g) zalać szklanką zimnej wody, gotować powoli pod
przyĘciem 5-7 min., odstawić na l5 min., przecedzić. Stosować 2 razy dziertle.

Przeciwwskazania
Nadważliwośó na substancję cz}filą (korzeń lukecji).

specjalne ostrz gżenia i środki Ntrożności dotyczące stosow!ńa
Ze względu na brak wystarczających danych nie stosowac u dzięci i rnłodziezy poniżej
18 lat' Jęśli podczas stosowania produktu objawy nasilą się lub trwają dtlu,lej nii! 2
tygodnię (w przypadku łagodzenla dolegliwości tawięnnych) lub 1 tydzięń (w
prz}ladku stosowaniajako środek wykrztuśny) nalezy skonsultować się z lekarzem lub
im}łn wykwalifikowanym pracownikiem sfużby zdrowia. Jeśli wystąpią działania
niepożĘdane niewyrrrieńone w pkt 4.8. należy skonsultować się z lekarzem. w czasie
stosowania nie naleźry przyjmować irmych produktów zawierających lukrecję ze
względu na możliwość wysĘlienia cięż:ldch działań nięoĘdanych takich jak
zahz}'manie wody' hipokaliemią nadciśnienie tętnicze, zaburzeńa r,'tmu sęrca-
Nie śosować u pacjęntów z nadciśnieniem tętniczłm, chorobami nelek, wątoby,
układu sęrcowo-nacz1miowego' hipokaliemią ponie\Maz są oni podatni na wystąpieńe
działń niepożądanych korzenia lukrecjr.
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Nie stosować jednoczęśnie z lekami moczopędnymi, glikozydami nasercow1mi,
kortykosteroidami, Iekałnl przeczyszczającymi i inn}mi lekami, które mogą nasilać
zaburzenia elektrolitowe.

Jeśli wysĘli duszność, gorączka lub ropna plwocina Ealęży skonsultować się z
lekarzem lub irnym wykwalifikowanym pracownikiem słuzby zdrowia. Nie przekaczać
zalecanych dawek.

Interakcj€ z innymi lekami i inne formy ilterakcji
Korzeń lukecji możę znosić działanie leków obnizających ciśnienie tętnicze
przepiry.r,vanych ptzez lekatza' Nię stosować jednocześńe z lekami moczopędry,rni,
glikozydami nasercowymi' kortykostqoidami, |ekami plzeczyszszającymi i innymi
lekami, które mogą rrasilać zaburzenia eleltrolitowe.

Stosowalie podczas ciąĘ i karmienia piersią
Nie stosowac w oklesie ciąi i karmienia piersią.

WpĘw na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urzą|zeń mechetricznych w
ruchu
Nie wykon1'rvano badń odnośnie \ł?ływu na zdolnośó prowadzenia pojazdów i
obsługę urządzeń mechanicznych.

Dzia|ania niepoźądane
Jeśli wysĘlią działaaia niepoĘdane należT skonsultowac się z lekarzem lub ir:rrym
.!łykwalifikołanym pracownikiem sfu]żby zdrowia.

Zqłaszanię podeiŹęwanvch działań ŃeDozadanych
Po dopuszczeniu prcduktu lęczrriczego do obrctu istohe jest zgłaszanie podejrzewarrych
działań niepożądanych. Umożliwia to aięprzęrwane monitorowanie stosunku korzyści
do ryzyka stosowania ploduktu leczniczego. osoby nalężące do fachowego personelu

medycznego powimy zgłaszac wszelkie podejrzewane działania niepożądaae za
pośrednictwem Departamenfu Monitorcwania Ni epoż:ądarly ch DzińafL Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Lecaniczych' Wy'robów Medycznych i
Produktów Biobójczych, A1. Jelozolimskie 18|C,02.222 waIszd a" tę|, (22) 49-21.
301' tax Q2) 49.2|-309, e-mai1: ndl@up1.gov.pl. Działania niepożądane można
zgłaszać również podmiotowi odpowiedzia,lnemu.

Przedawkowanie
Infomrowarro o przypadkach pŹędawkowonila, przy zb1t dtagim stoso\łaniu (ponad 4
tygodnie) i,Ąub

wody, hipokaliemią nadciśnienie tętniczo, zabutzen]a ryhnu selcą encefalopatia
nadciśnieniowa.
W przypadku przedawkowania nalęży ni9zwłoca'ie skontaktorłać się z|ekuzerrt.

wŁAŚc[woŚcl FARMAKoLoGICZNE

W]aściwości farmakodynamiczne
Dla prcdŃtu nie przeprowadzono badń farmakologicznych. stosowanie lęku jęst
opańę na dfugotrwał}łn stosowaniu i doświadczęniu.

wlaściłości farmakokinetyczneĘ,



Nie wykonano badń farmakokinetycznych.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwi€ stosow&lia
odpowiednie badania dotyczące toksyczności reprcdukcyjnej, genotoksyczności i
kanceroge lości nie były wykon)ĄMane.

.Badaniepokazało,żekwas18p.glic},ret}nowyptzechodzipzezbarieręłoĄskowąi

może być wykrywany w szczuzych płodach. Matkom podawano l 00 mg kwasu
18 0-glic]'r'ętpowego Mdzięń?aozyrlając od 13 dnia ciązy. w 17, 19 i 21 <tniu

ciąi,y stęirenia kwasu l 8 p.g1ic]Tet]nowęgo w osoczu matek wynosity w przybliżęniu
100 pglml. Podczas gdy sĘżenia u płodów wynosiły odpońednio 5' 18 i 32 pe/rnl.

w badaniach toksyczności rozwojowej, glicyryz},rra (sól amono'ia) pokazywała p€wną
embńotoksyczność na rozwój szczurzych płodów, ale szkodliwe działania uzna.no za
niewielkie. W dawce 100 i 250 mg/kg glicyry4,ny amonowej zaobsęrwolłano (od 7 do
20 dnia ciążry) niepawidłowości tkanek mięktrdch, głórłnie w obrębie nerek i
krwawienia zewnętranę. w dawce l 000 mg/kg kwasu 1 8 p.glicyfet}nowęgo
zaobserwowano (od 13 dr,ia ciąiry) ntaczącą redukcję w zawartości cia.łka
blaszkowatęgo płuc i zredŃowaną ilość ciałka pęcherzykowo - blaszkowatego oraz
skupisk surfaktantu. Nie zaobserwowanego widocznego zwiększenia malfomacji lub

wskaŹnika śmieńelności płodów.

Inne badanie sugerowało, że 100 mg/łg ekstlaktu z lukrecji powtarzanego przez 7 dni
może lównieŹ nasilać utatę masy ciała i rnalformacje płodów indukowane przez
wqłnątrzrnaciczną ekspozycj ę na cyklofosfamid.

6. DANE TARMACEUTYCZNE

6.1. rflykaz substancji pomocniczych
Nie doĘczy.

6.2. Niezgodności farmaceutyczne
Nie występują.

6.3. Okres trwałości
12 mięsięcy

ó.4. Specjalne środki ostrożności przy przechow1vaniu
Przechorłyłac w zamkniętych opakowaniacĘ w temperatwze nie wyższej niż 30"c.
Chronić od świadą wilgoci i.wpĘrvu obcych zapachów.

6.5. Rodzaj i zawańość opakowani.
Torebka papierowa foliowana. Torebka z folii poliplopylenowęj. Tolebka z folii
poliamidowo-polietylenowej.

ó.6. Instrukcja dotyczącł ułtkowania |eku
Nie wymaga.



7. PoDMIoT oDPoWIEDZ|ALNY PosIADAJĄcY PozwoLEI\tIE
NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Krakowskie Zaldady Zielarskie ,,Hęrbapol', w Krakowie SA
ul' chałupnika 14' 31-464 Kraków
tel. 012 411 69 11, fax t2 41158 3?
e-mail: hqbapol@herbapol.krakow.pl

8. NIJMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: IL-0984/LN

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLTNIA NA DOPUSZCZENIE
Do oBRoTU oRAz DATA JEGo PRZEDŁUżENIA: 17.03.1997 r.

10. DATA ZATWIERDZE}IIA LUB czĘŚclowEl znłIAI\tY TEKSTU
CHARAK'TERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO: Z0lI _ll- 30


