Льону насіння
Склад.
діюча речовина: льону насіння Semina Lini;
1 пачка містить льону насіння (Semina Lini) – 100 г або 200 г.
Лікарська форма.
Насіння.
Основні фізико-хімічні властивості: насіння сплюснуте, яйцевидної
форми, загострене з одного боку та закруглене з іншого, нерівнобоке,
довжиною до 6 мм, товщиною до 3 мм. Поверхня насіння гладка, блискуча, зі
світло-жовтим, виразно помітним насінним рубчиком (лупа 10 х). Колір насіння
від світло-жовтого до темно-коричневого. Запах відсутній. Смак слизистомаслянистий.
Фармакотерапевтична група.
Засоби для лікування кислотозалежних захворювань. Код АТХ А02 Х.
Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка.
Біологічно активні речовини препарату чинять обволікаючу, протизапальну
і легку проносну дію, вкриваючи тонким шаром слизові оболонки травного
тракту та запобігаючи їх подразненню.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання.
У складі комплексної терапії захворювань слизових оболонок травного
тракту
(ентерити,
коліти,
езофагіти,
виразкова
хвороба
шлунка
і
дванадцятипалої кишки), запальних процесів шкіри (фурункульоз, абсцеси).
Протипоказання.
Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Гострий та
хронічний холецистит у стадії загострення; непрохідність кишечнику.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Невідома.
Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.
Застосовувати лише за призначенням лікаря у випадку, якщо користь для
матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.
Здатність
впливати
на
швидкість
автотранспортом або іншими механізмами.
Не впливає.

реакції

при

керуванні

Спосіб застосування та дози.
1 чайну ложку насіння залити 100 мл окропу і збовтувати протягом 15
хвилин, процідити. Внутрішньо застосовувати тільки свіжоприготований
препарат у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хвилин до їди: дорослим та
дітям віком від 14 років – по ¼ склянки, дітям віком 12-14 років – по 2 столові
ложки, віком 7-12 років – по 1 столовій ложці, віком 3-7 років – по 1 десертній
ложці.
Зовнішньо застосовувати сухе нагріте насіння у полотняних мішечках або
свіжоперемелене, запарене у невеликій кількості окропу у вигляді припарок
при фурункулах та абсцесах для прискорення їх дозрівання.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.
Діти.
Застосовувати дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.
Передозування.
При передозуванні можлива діарея.
Побічні реакції.
Можливі алергічні реакції. При тривалому застосуванні – діарея та
больовий синдром. При виникненні побічних реакцій слід припинити
застосування препарату та звернутися до лікаря.
Термін придатності.
3 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на
упаковці.
Умови зберігання.
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у
недоступному для дітей місці.
Упаковка.
По 100 г або по 200 г у пакети з вкладанням у пачку.
Категорія відпуску.
Без рецепта.

Виробник.
ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження
діяльності.
69050, Україна, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.
Інструкція препарату Льону насіння представлена виключно з ознайомчою
метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Льону насіння 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!

