
Мучниці листя 

Склад

діюча речовина: мучниці листя (Uvae ursi folia);

1 фільтр-пакет містить мучниці листя (Uvae ursi folia) 2,0 г.

Лікарська форма

Листя.

Основні фізико-хімічні властивості: шматочки листя різної форми 
зеленого, зеленувато-сірого або жовтувато-зеленого кольору.

Фармакотерапевтична група

Нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністю.

Код АТХ С0ЗВ Х.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.  Біологічно активні речовини препарату чинять 
сечогінну, антисептичну, протизапальну, салуретичну дію. Препарат 
підвищує діурез, виявляє антибактеріальні властивості за умови лужної 
реакції сечі.

Показання

Запальні захворювання нирок, сечового міхура і сечовивідних шляхів 
(пієліт,  цистит, уретрит), ниркова недостатність з порушенням водного і 
мінерального обміну –  у складі комплексної терапії.

Протипоказання

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не застосовувати одночасно з лікарськими засобами та їжею, що 
знижують рН сечі.

Особливості застосування

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано у
період вагітності. Можливе застосування у період годування груддю у тому 
випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для дитини.



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

Спосіб застосування та дози

1 столову ложку листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл 
гарячої кип’яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній 
бані 30 хв, після чого негайно процідити, залишок віджати до процідженого 
відвару. Об’єм відвару довести кип’яченою водою до 200 мл. Дорослим та 
дітям від 16 років приймати у теплому вигляді по 1 столовій ложці 5-6 разів 
на добу через 40 хв після їди. Для дітей відвар готувати із розрахунку 1 
чайна ложка листя на 100 мл води. Дітям застосовувати відвар 4 рази на добу
через 40 хв після їди: віком 5-7 років – по 1 чайній ложці; 7-12 років – по 1 
десертній ложці;

12-16 років – по 2 десертні ложки.

Перед прийомом відвар збовтати.

Приготовлений відвар або настій зберігати при температурі 8-15 оС не 
більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти. Препарат застосовувати дітям від 5 років за призначенням лікаря.

Передозування

При перевищенні рекомендованих доз та тривалому застосуванні 
можливе порушення функції нирок, викидні у вагітних. Лікування 
симптоматичне.

Побічні реакції

Забарвлення сечі у темно-зелений колір, алергічні реакції (у т.ч. 
гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри), нудота, блювання, діарея. При 
появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до 
лікаря.

Термін придатності

5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 оС у 
недоступному для дітей місці.

Упаковка

по 2,0 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з 
внутрішнім пакетом;



по 2,0 г у фільтр-пакеті в індивідуальному пакетику; по 20 фільтр-
пакетів у пачці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола». Україна, 69050, м. Запоріжжя, 
вул. Складська, 4.

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