
       

Зеленіна краплі 

 

Склад: діючі речовини: настойка беладони листя, настойка конвалії трави, 

настойка валеріани кореневищ з коренями, ментол рацемічний; 

1 мл препарату містить настойки беладони листя (Belladonnae folia) (1:10) 

(екстрагент – етанол 40 %) 0,2 мл; настойки конвалії трави (Convallarіае herba) 

(1:10) (екстрагент – етанол 70 %) 0,4 мл; настойки валеріани кореневищ з 

коренями (Valerianae rhisoma cum radicibus) (1:5) (екстрагент – етанол 70 %) 0,4 

мл; ментолу рацемічного 8 мг. 

Лікарська форма: 

Краплі оральні. 

Основні фізико-хімічні властивості:  

Прозора рідина зеленуватого або жовто-бурого кольору з характерним 

запахом. 

Фармакотерапевтична група: 

Комбіновані кардіологічні препарати. Код АТХ С01Е X. 

Фармакологічні властивості: 

Фармакодинаміка. 

Препарат чинить седативну, спазмолітичну, кардіотонічну, аналгетичну дії, 

зумовлені біологічно активними речовинами, які входять до складу препарату. 

Завдяки вмісту настойки беладони прискорює серцевий ритм. 

Фармакокінетика. 

Не визначалась. 

Показання: 

Вегетативні неврози, брадикардія. 

Протипоказання: 

Гіперчутливість до компонентів препарату. Органічні ураження серця і 

судин, глаукома, гіпертрофія передміхурової залози. 



Особливі заходи безпеки: 

Пацієнтам літнього віку та дітям віком від 12 років препарат застосовувати з 

обережністю через вміст беладони настойки (алкалоїд групи атропіну). 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій: 

Препарат посилює вплив седативних, снодійних засобів, нейролептиків, 

транквілізаторів на центральну нервову систему, кардіотоніків, аналгезуючих 

засобів. Зменшує дію антиаритмічних засобів, які призначають при тахікардії. 

Особливості застосування: 

Застосування у період вагітності або годування груддю протипоказано. 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні 

автотранспортом або іншими механізмами: 

У період лікування препаратом слід утримуватися від керування 

автотранспортом та роботи з іншими механізмами. 

Спосіб застосування та дози: 

Внутрішньо дорослим застосовувати по 20-25 крапель 2-3 рази на добу, 

розводячи невеликою кількістю води. Дітям віком від 12 років – з розрахунку 1 

крапля на 1 рік життя 2-3 рази на добу. Тривалість курсу лікування визначає 

лікар. 

Діти 

Не застосовувати дітям віком до 12 років. 

Передозування: 

Може з’явитися серцебиття, сухість у роті, порушення акомодації, 

розширення зіниць, головний біль, запаморочення, загальна слабкість, нудота, 

тахікардія. При виявленні ознак передозування необхідно припинити 

застосування препарату і звернутися до лікаря з метою проведення 

симптоматичної терапії. 

Побічні реакції: 

Неврологічні розлади: психомоторне збудження, сонливість, депресія, 

зниження розумової та фізичної працездатності, пригнічення емоцій, головний 

біль, запаморочення, розлади зору. 

• Кардіальні порушення: тахікардія. 

• З боку шлунково-кишкового тракту: сухість у роті, спрага, нудота, 

блювання, діарея, запор. 

• З боку опорно-рухової системи та сполучної тканини: м'язова слабкість. 

• Алергічні реакції, включаючи почервоніння шкіри, висипання, свербіж, 

набряки. 



• Загальні порушення: підвищення температури тіла. 

Термін придатності: 

3 роки. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, 

зазначеного на упаковці. 

Умови зберігання: 

Зберігати при температурі не вище 25 ºС у захищеному від світла та 

недоступному для дітей місці. 

Упаковка: 

По 25 мл у флаконі. 

Категорія відпуску: 

Без рецепта. 

Інструкція препарату представлена виключно з ознайомчою метою. 

Кваліфіковану допомогу в призначенні Крапель Зеленіна 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! 


