
Charaktervptvka Produkfu Leczniczeeo

1. NAZWA PRODUKTU LECZI\nCZEGO
LIŚC MELISY zioła do zaparzania w saszetkach,2glsaszetkę

2. SKŁAD JAKoŚcIowY I LoŚcIowY sUBsTANcJI czYNl[YcH
1 saszetka zawiteraZ g Melissa fficinalis L. folium (liśó melisy).

3. POSTACFARMACEUTYCZNA
Zioła do zaparzania w saszetkach

4. szCzF;GÓŁowE DAIYE KLINIczltE
Tradycyjny produkt lecniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach,
wynikających wyłącznie z dfugiego okresu stosowania.

4.1. Wskazania do stosowania
Tradycyjnie w łagodnych zaburzeniach iołądkowo-jelitowych, takich jak wzdęcia oraz
w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania
Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania:
Dorośli i rrtodzieŻ powyŻej 12 roku iycia: 1 saszeĘ zaIać, l szklanką (ok. 200 ml)
wrzącej wody. Naparzać pod przykryciem 5 _ l0 min.
PiÓ3 razy dziennie po szklance naparu.

4.3. Przeciwwskazania
Nadwrażliwośó na liśó melisy.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Zewzg|ędttna brak danych nie stosować u dzieci do |2 roku życia.

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji
Dotychczas nie są zrnnę.

4.6. Stosowanie podczas ciąTy i karmienia piersią
Bezpieczeitstwo stosowania podczas ciąĘ i laktacji nie zostało ustalone. Zewzględuna
brak wystarczających danych rie za|eca się stosowania produktu w okresie ciąŻy i
karmienia piersią.

4.7. wptyw na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych w
ruchu
Może upośledzaó zdolnośó prowadzenia pojazdów i obsfugi maszyn. Wrazliwi pacjenci
nie powinni prowadzió pojazdów i obsfugiwaó maszyn po przyjęciu leku.

4.8. Działania niepożądane
Dotychczas nie są znane.



Zgłapzanie podejrzewanych działń niepoządanJch
Po dopuszczeniu produktu lecniczego do obrotu istotne jest zglaszane
podejrzewanych działń niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie
stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu |eczniczego. osoby naleĘce do
fachowego personelu medycznego powinny zgła.szaó wszelkie podejrzewane działarua
niepożądane za pośrednictwem Departamenfu Monitorowania Niepożądanych Dńałań'
Produktów Lecniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczriczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02.222 Warszawą
tel. : +48 22 49 -21 -30 l, fax : +48 22 49 -21 -309, e-mail : ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zglaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9. Przedawkowanie
Prąpadki przedawkowania nie są 7f,:.erne.

5. wŁAŚclwoŚcr F.ARMAKoLoGICZNE

5.1. Właściwości famakodynamiczne
Dla preparatu nie przeprowadzono badan farmakologicznych. Stosowanie preparatu jest
oparte na dfugotrwałym stosowaniu.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne
Nie wykonano badan farmakokinetyc znych.

5.3. Pnedkliniczne dane o bezpieczeństwie stosowania
Badania invitro otaznamodelach nńerzęcych wskazują, że wodne ekstrakty z melisy
lekarskiej mogą hamować aktywnośó hormonu tyreotropowego (TSĘ.
Aspekt kliniczny tego zjawiska nie jest poznany. Testy toksyczności reprodukcyjnej,
genotoksyczności i kancerogenności nie były prowadzone.

6. DANE X'ARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocnicrych
Nie dotyczy.

6.2. Niezgodności farmaceutyczne
Nie występują.

6.3. okres trwalości
2lata.

6.4. Specjalne środki ostrożności pr,y przechow1vaniu
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej ruŻzsoc.
Chronić od światła, wilgoci i \,'rpływu obcych zapachów.

6.5. Rodzaj i zawańośó opakowania
Torebki z włókniny termozgtzewalnej w kartoniku pokrytym folią polipropylenową.

6.6. Instrukcja dotycząca uĘtkowania leku
Nie wymaga.



7. PoDMIoT oDPoWIEDZIALIW PosIADAJĄcY PoZwoLENIE
NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Krakowskie ZakJady Zielarskie ,,Herbapol" w Krakowie S.A.
ul. Chafupnika |4, 3 | -464 Kraków
tel.lZ 411 69 I 1, fa:r 12 411 58 37, e-mail: herbapol@herbapol.krakow.pl

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: IL-0345/LN

DATA WYDAI\IIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZEME
Do oBRoTU ORAZ DATA JEGO PRZEDŁUZENIA: 18.08.1994,09.08.2013

DATA ZATWIERDZENIA LaB CzĘŚcrown.r zMIAl[Y TEKSTU
CIIARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO: 

Ż,1 09. 2018
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KRAKoWsK|E fAKŁADY ZlELARsK| i
"HERBAPOL" w Kral<owie S.A.
31.464 Kraków. ut' Chałupnika .|4

lel. cenlr. 4l1-69-1 1, 41 1-61-56, 41 1 -60-45
NIP 945-15-63-566
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