ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
ІНФЛЮЦИД
(INFLUCID®)
Склад:
діючі речовини: Aconitum D3, Gelsemium D3, Ipecacuanha D3, Phosphorus D5, Bryonia D2, Eupatorium
perfoliatumD1;
1 таблетка містить Aconitum D3 25 мг, Gelsemium D3 25 мг, Ipecacuanha D3 25 мг, Phosphorus D5 25 мг,
Bryonia D2 25 мг, EupatoriumperfoliatumD1 25 мг;
допоміжні речовини: лактози моногідрат, магнію стеарат, крохмаль пшеничний.
Лікарська форма. Таблетки.
Основні фізико-хімічні властивості: білі або майже білі, іноді з окремими темними крапками,
двоплощинні таблетки зі скошеною кромкою.
Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості.
Препарат містить шість активних компонентів, найбільш прийнятних для лікування гострих застудних
захворювань верхніх дихальних шляхів і грипу. Засіб швидко зупиняє типові ознаки гострої інфекції
дихальних шляхів, такі як гарячка, головний біль, болючість м’язів, а також риніт, фарингіт. Препарат
посилює природний захист організму і сприяє швидкому видужанню і відновленню сил після
перенесеного захворювання, у такий спосіб зменшує ознаки виснаження (астенічний синдром) або
запобігає їм. Застосування препарату при перших проявах захворювання або відразу після контакту з
людьми, які захворіли, сприяє запобіганню розвитку захворювання.
Клінічні характеристики.
Показання.
Профілактика і лікування грипоподібних інфекцій, що супроводжуються лихоманкою та інших гострих
респіраторних вірусних інфекцій, підтримуюче лікування грипу.
Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.
Особливості застосування.
При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення симптомів
захворювання. У цьому випадку слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.
При збереженні високої температури тіла або при її підвищенні до рівня понад 39 оС, при збереженні або
нез’ясованості симптоматики, а також при появі нових симптомів слід проконсультуватися з лікарем,
оскільки може йти мова про хвороби, які вимагають медичної допомоги.
Застереження для хворих з глютеновою хворобою. Інфлюцид містить пшеничний крохмаль.
Препарат містить лактозу, тому пацієнти з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози,
недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не повинні застосовувати
препарат.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Інфлюцид у період вагітності або годування груддю можна застосовувати лише після ретельної оцінки
лікарем співвідношення користь для матері/ризик для плода (дитини).
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не
впливає.

Спосіб застосування та дози.
При гострому захворюванні дітям віком від 1 до 12 років застосовувати по 1 таблетці кожні 2 години (не
більше 8 таблеток на добу) до настання покращення. При подальшому лікуванні приймати по одній
таблетці 3 рази на добу.
Дітям віком від 12 років і дорослим при гострому захворюванні приймати по 1 таблетці щогодини (не
більше 12 таблеток на добу) до настання покращення, далі – по 1–2 таблетки 3 рази на добу.
Тривалість лікування – 7–10 днів (до повного зникнення симптомів).
Для профілактики респіраторно-вірусної інфекції дітям віком від 1 до 12 років рекомендується
застосовувати по 1 таблетці 3 рази на добу; дітям віком від 12 років і дорослим приймати по 1–2 таблетки 3
рази на добу.
Тривалість застосування після контакту з хворими на респіраторну інфекцію або грип – 1 тиждень.
Таблетки приймають за півгодини до їди або через півгодини після їди, даючи їм повільно розчинитися в
роті. Дітям віком до 3 років рекомендується для зручності застосування розчиняти таблетку у невеликій
кількості води (наприклад у чайній ложці води).
Діти. Препарат призначають дітям віком від 1 року.
Передозування.
У випадках передозування можливе підвищення частоти виникнення побічних реакцій.
Побічні реакції.
У поодиноких випадках можливі реакції гіперчутливості, включаючи висипання на шкірі,
шлунково-кишкові розлади, включаючи нудоту, блювання або діарею.
При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до
лікаря.
Термін придатності. 5 років.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання.
Зберігати при температурі не вище 25 ºC у недоступному для дітей місці.
Упаковка.По 20 таблеток у блістері; по 2 або 3 блістери у картонній коробці.
Категорія відпуску. Без рецепта.
Виробник.
Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ/
Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG.
або
Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ/
Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина/
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany.
або
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