
Цистон
Склад.
Діючі речовини Цистона:

 екстракти:  квіток  двуплодніка  стебелькового,  стебел  ломикамені
язичкові,  стебел  марени  серцелистої,  кореневищ  ситі  пленчатой,
насіння  соломоцвета  шорсткого,  надземної  частини  оносми
пріцветніковий, цілої рослини Вернон попелястої;

 порошки: силікату вапна, смоли мінеральної очищеної.
Діючі речовини препарату оброблені над парою водного екстракту з суміші

рослинної  сировини взятого в рівних кількостях: надземної  частини базиліка
запашного,  насіння  кінських  бобів,  плодів  якорцов  сланких,  насіння  мімози
сором'язливої, цілої рослини павопії ароматної, цілої рослини хвоща польового,
насіння тикового дерева.

Фармакологічні властивості.
Цистон  -  комбінований  рослинний  препарат,  використовується  в

комплексному  лікуванні  інфекційних  захворювань  сечовивідних  шляхів.
Препарат  має  антисептичну,  протизапальну,  діуретичну,  протимікробну  дію,
знімає роздратування сечового міхура.

Цистон сприяє притоку крові до нирок і сечових шляхів, викликає сечогінну
та протизапальну дію. Цистон перешкоджає процесу каменеутворення.

Показання.
 розчинення  ниркових  каменів,  викликані  оксалатами,  фосфатами,

сечовий кислотою і уратами;
 профілактика появи каменів після операції;
 як  допоміжний  засіб  при  інфекціях  сечовивідних  шляхів:

неспецифічний уретрит, цистит, пієліт.
 напади, що виникають при виведенні сечової кислоти

Форма випуску.
Таблетки №100 у флаконі.

Спосіб застосування.
Цистон приймають перорально.

Розчинення ниркових каменів, викликані оксалатами, фосфатами, сечовий
кислотою і  уратами: дорослим і  дітям старше 14 років -  застосовувати по 2
таблетки;

Дітям у віці від 12 до 14 років - застосовувати по 1 таблетці 3 рази на добу
протягом 3-4 місяців.



Підтримуюча доза дорослим і дітям старше 14 років - по 1 таблетці, дітям
старше 12 до 14 років - по ½ таблетки 2 рази на добу або до виходу каменя.

При інфекціях сечовивідних шляхів:  дорослим і  дітям старше 14 років  -
застосовувати по 2 таблетки; дітям від 12 до 14 років -  застосовувати по 1
таблетці 3 рази на добу протягом 4-6 тижнів.

При рецидиві інфекцій сечовивідних шляхів: дорослим і дітям старше 14
років - призначають по 1 таблетці; дітям від 12 до 14 років - по ½ таблетки 2
рази на добу протягом 6-12 тижнів.

Для запобігання утворенню каменів в нирках: дорослим і дітям старше 14
років - застосовують по 1 таблетці; дітям від 12 до 14 років - застосовують по ½
таблетки 3 рази на добу протягом 4-5 місяців.

Діти.
Не рекомендують у дітей у віці до 12 років.

Застосування в період вагітності або годування груддю.
У  період  вагітності  або  годування  груддю  протипоказано  застосування

препарату.

Особливості по застосуванню.
Препарат не рекомендується застосовувати при непрохідності, обумовленій

великими  за  розміром  конкрементами  (більше  10  мм  за  даними  УЗД),  при
великих каменях, які можуть викликати обструкцію.

При прояві таких симптом як підвищення температури, дизурія, спазм або
кров у сечі при застосуванні препарату, необхідно звернутися до лікаря.

Протипоказання.
 підвищена  чутливість  до  діючої  речовини  або  будь-якого  іншого  з

допоміжних речовин препарату;
 гострий біль в області сечовивідних шляхів;
 нефрити, нефроз, нефрозонефрити.
 Побічні ефекти
 шкірні висипання, еритема, кропив'янка, свербіж;
 шлунково-кишкові порушення і порушення з боку печінки;
 ангіоневротичнийнабряк;
 біль в попереку і при завершенні сечовипускання.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.
Препарат  впливає  на  біодоступність  сульфаметоксазола,  триметоприму  і

норфлоксацину,  тому  при  одночасному  прийомі  даних  препаратів  слід
коригувати їх дозу.

Здатність  впливати  на  швидкість  реакцій  при  керуванні
автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.



Передозування.
Передозування препаратом не спостерігалось. Можливе посилення проявів

побічних реакцій.

Умови зберігання.
Зберігати при температурі не вище 30 ° C в оригінальній упаковці.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Категорія відпустки.
Без рецепта.

Виробник.
Хімалая Драг Компані, Індія

Інструкція препарату Цистон представлена виключно з ознайомчою метою.
Кваліфіковану  допомогу  в  призначенні Цистону  з  метою  лікування,  його
дозування,  схему  лікування,  протипоказання  і  сумісність  з  іншими
медикаментами, може  надати  тільки  ваш  особистий  лікар.  Пам'ятайте,
самолікування небезпечно для вашого здоров'я!


