
Кропу пахучого плоди
Склад

діюча речовина: кропу пахучого плоди (Fructus Anethi graveolentis);

1 пачка містить кропу пахучого плоди (Fructus Anethi graveolentis) - 50 г;
1 фільтр-пакет містить кропу пахучого плоди (Fructus Anethi graveolentis)
- 3 г.

Лікарська форма

Плоди.

Основні фізико-хімічні властивості:

окремі напівплодики (мерикарпії), рідко суцільні плоди (вислоплідники)
довжиною 3-7  мм,  шириною 1,5-4  мм.  Мерикарпій  широкоеліптичний,
слабкоопуклий  зі  спинного  боку  та  плоский  -  з  внутрішнього.  Кожен
мерикарпій з трьома нитковидними спинними ребрами та двома плоскими
криловидними боковими.

Колір плодів зеленкувато-бурий або бурий, ребер - жовто-бурий. Запах
сильний приємний. Смак солодкувато-пряний, трохи пекучий.

Фармакотерапевтична група

Антацидні,  противиразкові  і  вітрогонні  засоби.  Засоби  для  лікування
кислотозалежних захворювань. Код АТС  А02Х.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка

Біологічно  активні  речовини  препарату  чинять  жовчогінну,
спазмолітичну,  сечогінну  і  вітрогінну  дію;  підвищують  секрецію
шлункових  залоз,  регулюють  моторику  кишечнику,  проявляють
відхаркувальні властивості.

Фармакокінетика

Не вивчалась.

Клінічні характеристики.

Показання.

Метеоризм;  запальні  захворювання  дихальних  шляхів  (бронхіти,
трахеїти) - у складі комплексної терапії.

Протипоказання.

http://likicontrol.com.ua/atc-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/
http://likicontrol.com.ua/%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://likicontrol.com.ua/%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://likicontrol.com.ua/%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://likicontrol.com.ua/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://likicontrol.com.ua/%D0%B4%D1%96%D1%8E%D1%87%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказаний  у  період  вагітності.  Посилює  лактацію  у  період
годування груддю.

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

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

1 столову ложку плодів помістити в емальований посуд, залити 200 мл
гарячої  кип’яченої  води,  закрити  кришкою  і  настоювати  на  киплячій
водяній бані 15 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі протягом
45 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об’єм
настою довести кип’яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді за 15-20 хвилин до їди: дорослим та дітям
віком від 14 років при метеоризмі 2-3 рази на добу по 1/5 склянки; при
захворюваннях верхніх  дихальних шляхів 4-5 разів  на добу -  по ½-1
столовій ложці. Дітям віком 7-14 років - по 1 десертній ложці, віком 3-7
років - по 1 чайній ложці, дітям віком від 6 місяців до 3 років - по ½
чайної  ложки  4  рази  на  добу  за  15-20  хвилин  до  їди.  Перед
застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200
мл (1 склянка) окропу, закрити і настоювати 15-20 хвилин. Приймати у
теплому вигляді за 15-20 хвилин до їди: дорослим та дітям віком від 14
років  при  метеоризмі  2-3  рази  на  добу  по  1/5  склянки;  при
захворюваннях верхніх  дихальних шляхів 4-5 разів  на добу -  по ½-1
столовій ложці. Дітям віком 7-14 років - по 1 десертній ложці, віком 3-7
років - по 1 чайній ложці, дітям віком від 6 місяців до 3 років - по ½
чайної ложки 4 рази на добу за 15-20 хвилин до їди.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.

Препарат застосовувати дітям від 6 місяців.

Передозування.

Повідомлення відсутні.

Побічні реакції.

В осіб із підвищеною чутливістю можливі алергічні реакції.



Термін придатності.

3 роки.

Не  застосовувати  препарат  після  закінчення  терміну  придатності,
зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати  в  оригінальній  упаковці  при  температурі  не  вище  25  °С  у
недоступному  для  дітей  місці;  приготовлений  настій  зберігати  при
температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Упаковка.

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 3 г у фільтр-пакеті; по 20
фільтр-пакетів у пачці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Виробник.

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження  виробника  та  його  адреса  місця
провадження діяльності.

69050, Україна, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Заявник.

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження заявника.

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.

Інструкція  препарату  Кропу пахучого плоди представлена виключно з
ознайомчою  метою.  Кваліфіковану  допомогу  в  призначенні  Кропу
пахучого плодыв з метою лікування, його дозування, схему лікування,
протипоказання і сумісність з іншими медикаментами, може надати тільки
ваш лікуючий лікар.  Пам'ятайте, самолікування небезпечне для вашого
здоров'я!
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