
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

KRoPLE ŻorĄorowE T, pĘn doustny

f. SKŁAD JAKoŚcIowY I [oŚclowY

1 ml [co odpowiada 0,9 g] pĘnu doustnego za,v,łiera..

0,25 m| Yalerianae tinctura (nalewka kozłkowa) - nalewka z Valeriana fficinalis L, s.l., radix
(korzeń kozłka) (1:5), ekstrahent: etanol 70% NN);
0,25 ml Menthae piperitae tinctura (nalewka miętowa) - nalewka ńożrcnaz nalewki z Menthax
piperita L., folium (liść mięty pieprzowej) ( 1 :20), ekstrahent: etanol 90% U N) _ 0'24 m| oraz
Menthae piperitae aetheroleum (olejek eterycnry miętowy) _ 0;01 ml;
0,25 m| Amara tinctura (nalewka gorzka) _ nalewka zŁożona (60/60150) z Gentianą luteaL.,
radix (korzeń goryczki), Menyanthes trifoliataL',foliwn (liśó bobrka), Citrus aurantiumL.,
ssp. ąurantium, epicarpium et mesocarpiun (owocnia pomarairc,zy gorzkiej) (1:5), ekstrahent:

etanol T0%NN);
0,25 ml Hyperici tincturą (nalewka z dziwawca) - nalewka z Hypericum perforatumL., herba (zielre

dziurawca) (1:5), ekstrahent: etanol 70% NN).

ProdŃt za.wiera ok, 7 0% (V^/) etanolu.

3. PosTAĆ F.ARMACEUTYCZNA

PĘn doustny.

4, szczF'coŁowE DAhIE KLIMczhl-E

Tradycyjny produkt |ecniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających
wyłączrie z jego dfugotrwałego stosowania.

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt tradycyjnie stosuje się jako środek poprawiający trawienie w niestrawności i braku łaknienia
u osób dorosłych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie
Dzieci i rrrtodziei
Nie podawaó dzieciom irrńodzieĘ poniżej 18 lat.

Dorośli
Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania u osób dorosĘch:
W niestrawności doustnie jednorazowo 50 kropli (ok. 2,5 ml), co odpowiada
rozcieircryó w l/ł szklanki wody, w przypadku wystąpienia dolegliwości.
W.prrypadku braku łaknienia 50 kropli (ok. 2,5 ml), co odpowiada ,/2Ężeczki

w ./ł szklanki wody, 30 min. przed posiłkiem od 3 do 4 razy nadobę.

Sposób podawania
Lek przeznaczony jest do podawania doustnego.
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Czas stosowania
Jeśli po uptywie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej,na|eĘ zvróció się do
lekarza.

4.3 Przeciwwskazania

Nadkwaśnośó, choroba wrzodowa iołądka i/lub dwunastnicy.
Nadwrażliwość na substancje czynne lub mentol.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jednorazowa dawka produktu (50 kropli ok. f ,5 ml) zawiera 1,4 g etanolu, co odpowiada ok. 35 ml
piwa lub ok. 15 ml wina. Zewzg|ęduna zawartośó etanolu nie podawaó osobom cierpiącym na
choroby wątroby, padaczkę i alkoholizm . Ze wzg|ędl na zawartośó nalewki z dzilrawca w produkcie
mogą wystąpió reakcje fotoalergiczne, dlatego podczas leczenia rta|eĘ unikaó ekspozycji na .

promieniowanie UV (opalanie, solarium). Produkt u pacjentów z refluksem żołądkowo _
przetykowym może powodowaó nasilenie zgagi. Nie stosować u pacjentów zkanicążółciowąi
zaburzeniami dró g żółc iowych.

' Dzieci irrłodzieŻ
Nie podawać dzieciom imłodzieĘ poniżej 18lat.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W odniesieniu do zawańości nalewki z dziurawca w produkcie - brak klinicznie
istotnych interakcji przy dziennymprzyjęciu hiperforyny mniejsrym niż 1 mg i
czasie stosowania nie dfuzsrym niż'2 Ęgodnie. Zawartośó nalewki z zie|a
dziurawca w tym produkcie nie jest wysoka, ale nie ozrtacza się w nim hiperforyny,
dlatego na|eĘ zachowaó szczegó|nąostrożnośó i brać pod uwagę możliwośó
wystąpienia interakcji charakterystycntychd|azie|a dziurawca. Łączne stosowanie
preparatów z dzilrawca z lekami przeciwdepresyjnymi może wywołaó zespół serotoninowy
objawiający się m.in. bólem głowy, nadciśnieniem tętniczym, prryśpieszeniem akcji serca.
Preparaty z dzilrawca mogą obniżaó poziom jednocześnie prąyjmowanych leków
antyretrowirusowych (np. indinawiru), cyklosporyny' leków obniżających krzepliwośó krwi
(np. warfaryny), teofiliny i digoksyny.

4.6 wpływ na płodność,ciążę i laktację

Ze wzg|ędu na zawańość etanolu orazbrak danych potwierdzających bezpieczeństwo nie zaleca się
stosowania produktu w okresie ciąĘ i karmienia piersią.
Brak danych dotyczących wpĘwu na płodność.

4.7 wptyw na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt wykazuje \Mpływ na zdolności psychofi7ycnte,może wpĘwaó na zdolnośó kierowania
pojazdami mechanicznymi i obsługę arządzeń mechanicmych.

4.8 Działanianiepożądane
Działanianiepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacjąnarządów i układów wg MedDRA
oraz częstością występowania: bardzo często (>1/10); często (1/100 do <1/10); niezbyt często (1/1000
do <1/100); rzadko (1/10 000 do <1/1000);bardzo rzadko (<1/10 000) w tym pojedyncze przypadki,
nieznana(nie może byó określona na podstawie dostępnych danych).

Zabvzeniaiotądka i jelit _ częstośó niemana.

Zaburzeniaskóry i tkanki podskórnej: alergiczre reakcje skórne . częstośó nieznana'



Zaburzeniaukładu nerwowego:. zmęczenie' ból głowy - częstośó nieznana.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest z$aszanie podejrzewanych
działańniepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korryści do

ryzyka stosowania produktu |ecniczego. osoby na|eĄce do fachowego personelu
me dyczne go powinny zglaszaó wsze lkie p odej rzewan e działania niepoiądane za
pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepoządanych Działań Produktów
Lecnliczy ch Urzędu Rej estracj i Produktów Leczniczych' Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie IIIC,02.222Warczawa, tel. +48 22 49-21-
30l, fax +48ff 49-2I-309, e-mail:ndl@urpl.gov.pl. Działanianiepożądane możzna
z$aszaó również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłaszano prrypadków przedawkowania tego produktu.
Ze względu na zawartośó nalewki z zie|a dziurawca po przedawkowaniu produktu na|eĘ unikaó
promieni słonecznych i promieniowania UV (solarium).

5. wŁAŚcrwoŚfl FARMAKoLoGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Nie przeprowadzono badan farmakologicznych.

5.2 WłaściwościfarmakokineĘczne

Nie wykonano badań farmakokinetycznych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych przedklinicmych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego.

6. DAI\EFARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Nie zawiera.

6.2 Niezgodnościfarmaceutyczne

Nie występują.

6.3 Okres ważności

3 lata.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywaó w zank,slięĘm opakowaniu, w temperaturze nie wyŻszej niż'25.C.

6.5 Rodzaj i zawartośó opakowania

Butelka ze szk'tabarwnego zzak,łętkąi kroplomierzem z polieĘlenu.



6.6 Specjalne środki ostrożności doĘczące usuwania

Nie wymaga.

7. PoDI\{IoT oDPowIEDZIALhl.Y PosIADAJĄcY PozwoLENIE NA
DOPUSZCZEDTIE DO OBROTU

Krakowskie Zakłady Zielarskie ,,Herbapol'' w Krakowie S.A.
ul. Chałupnika 14, 3 1 -464 Kraków
tel. 12 411 69 1 1, fax If 4II 58 37
e-mail : herbapol@herbapol.krakow.pl

8. IITJMER POZWOLEIIIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0142

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLEITIA NA DOPUSZCZF,NIB DO OBROTU
I DATA PRZ'EDŁaŻENIA PozwoLElIIA: 08.08. 1 990 r.' 03 . 1 0.20 1 3 r.

10. DATA zATwIERDzEt\tIA LUB czĘŚclowEJ zMIAll-Y TEKSTU
CHARAKTERYSTYKT PRODUKTU LECZI\ICZEGO
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