
Гепабене
Склад.
Діюча речовина Гепабене - екстракт сухої трави рутки лікарської, екстракт

сухий плодів розторопші плямистої.

Форма випуску.
Капсули №30 (10х3), в пачці картонній.

Опис.
Гепабене- комбінований препарат рослинного походження. Екстракт рутки

- нормалізує кількість секреції жовчі, знімає спазм жовчного міхура і жовчних
проток, полегшуючи надходження жовчі в кишечник.

Екстракт  плодів  розторопші  -  має  гепатопротекторну  дію,  має
антиоксидантну і мембраностабілізуючої активності, сприяє відновленню клітин
печінки.

Показання.
 дискінезія жовчовивідних шляхів за гіперкінетичним і гіпокінетичним

типом;
 хронічні гепатити;
 цирози печінки;
 жирова дистрофія печінки;
 токсико-метаболічні ураження печінки, в тому числі ксенобіотиками;
 стан після операції холецистектомії.

Спосіб застосування.
Препарат слід приймати після їди.

Дорослі: по 1 капсулі 3 рази / добу.

1 капсулу слід прийняти додатково при нічних болях перед сном. Добову
дозу  при  необхідності  можна  підвищити  до  максимальної  -  6  капсул,  по  2
капсули 3 рази / добу.

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

допоміжних речовин препарату;
 гострі запальні захворювання печінки і жовчовивідних шляхів;
 гострий гепатит і холангіт;
 запалення жовчного міхура;
 гострі отруєння;
 обструкція жовчовивідних шляхів;
 жовчнокам'яна хвороба.



Побічні ефекти.
При застосуванні можуть виникнути такі побічні реакції:

 нудота, блювання, диспепсія, печія, діарея;
 підвищення діурезу;
 шкірний висип, свербіж, утруднене дихання;
 припливи, посилення алопеції;
 вестибулярні порушення.

Особливості по застосуванню.
Гепабене  підсилює  ефект  діазепаму,  алпразолам,  кетоконазолу,

ловастатину, винбластина, фексофенадина, клопідогрелю, варфарину.

Не рекомендується вживати алкоголь при застосуванні препарату.

Не рекомендується спільний прийом препаратів, що містять силімарин, та
пероральних контрацептивів або препаратів, що застосовуються для естроген
терапії, оскільки це може вплинути на очікуваний терапевтичний ефект.

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

Не впливає.  Однак пацієнтам з існуючими вестибулярними порушеннями
необхідно  з  обережністю  застосовувати  препарат,  при  управлінні
автотранспортом.

Застосування в період вагітності або годування груддю.
Чи не призначають під час вагітності та в період годування дітей грудьми,

через недостатність клінічних даних.

Діти.
Не рекомендують у дітей у віці до 18 років.

Передозування.
Випадки передозування препаратом які раніше не відзначалися.

При передозуванні можлива поява абдомінальної болю і діареї.

Показана симптоматична терапія.

Умови зберігання.
При температурі не вище 25 ° C.

Категорія відпустки.
Без рецепта.

Виробник.
Меркле ГмбХ, Німеччина.



Інструкція  препарату Гепабене  представлена  виключно  з  ознайомчою
метою.  Кваліфіковану  допомогу  в  призначенні Гепабене  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!


