ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
ГАСТРОКІНД
(GASTROKIND®)
Склад:
діючі речовини: 1 таблетка містить Arsenicum album D6 20 мг, Croton tiglium D6
20 мг, Okoubaka D4 20 мг, Veratrum album D12 20 мг;
допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, тальк, магнію стеарат.
Лікарська форма. Таблетки.
Основні фізико-хімічні властивості: білого або майже білого кольору двоплощинні таблетки зі скошеною
кромкою.
Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості.
Активні компоненти препарату ефективні при таких симптомах як абдомінальний біль, нудота, блювання
і діарея.
Клінічні характеристики.
Показання.
Шлунково-кишкові розлади, зумовлені зміною або порушенням харчування (та болі при цих станах);
функціональні шлунково-кишкові розлади, що супроводжуються болем, нудотою, блюваннямі діареєю.
Протипоказання.
Підвищена чутливість до компонентів препарату. Дитячий вік до 1 року.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.
Застосування даного гомеопатичного лікарського засобу не виключає застосування інших лікарських
засобів.
Особливості застосування.
При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення. У цьому
випадку слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.
Препарат містить лактозу, яка використовується як носій при гомеопатичній тритурації.
Пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або
синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.
При відсутності поліпшення після закінчення 3 днів лікування препаратом або при частому повторенні
симптомів слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Препарат призначений для застосування дітям.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
Препарат призначений для застосування дітям.
Спосіб застосування та дози.
Дітям віком від 1 року до 6 років:
– при гострих симптомах – по 1 таблетці щогодини, але не більше 6 таблеток на добу;
– після ослаблення симптоматики – по 1 таблетці 4 рази на добу.
Курс лікування: 3-6 днів.

Таблетки приймати за 30 хвилин до або через 30 хвилин після їди, даючи їм розчинитися у роті. При
лікуванні дітей до 3 років таблетки можна розчиняти у невеликій кількості води (наприклад, у чайній
ложці).
Діти. Препарат застосовують дітям від 1 до 6 років.
Передозування.
У випадках передозування можливе підвищення частоти виникнення побічних реакцій.
Побічні реакції.
Можливі алергічні реакції. 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 150 таблеток у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці.
Категорія відпуску. Без рецепта.
Виробник.
Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ/
Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG.
Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина/
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany.

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного средства
ГАСТРОКИНД
(GASTROKIND®)
Состав:
действующие вещества: 1 таблетка содержит Arsenicum album D6 20 мг, Croton tiglium D6 20 мг, Okoubaka
D4 20 мг, Veratrum album D12 20 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, тальк, магния стеарат.
Лекарственная форма. Таблетки.
Основные физико-химические свойства: белого или почти белого цвета двухплоскостные таблетки со
скошенной гранью.
Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства.
Активные компоненты препарата эффективны при таких симптомах как абдоминальная боль, тошнота,
рвота и диарея.

Клинические характеристики.
Показания.
Желудочно-кишечные расстройства, обусловленные сменой или нарушением питания (и боли при этих
состояниях); функциональные желудочно-кишечные расстройства, сопровождающиеся болями, тошнотой,
рвотой и диареей.
Противопоказания.
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 1 года.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Неизвестно.
Применение данного гомеопатического лекарственного средства не исключает применения других
лекарственных средств.
Особенности применения.
При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение. В
этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Препарат содержит лактозу, которая используется как носитель при гомеопатической тритурации.
Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы
или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.
При отсутствии улучшения по истечении 3 дней лечения препаратом или при частом повторении
симптомов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Препарат предназначен для применения детям.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.
Препарат предназначен для применения детям.
Способ применения и дозы.
Детям с 1 года до 6 лет:
– при острых симптомах – по 1 таблетке через каждый час, но не более 6 таблеток в сутки;
– после ослабления симптоматики – по 1 таблетке 4 раза в сутки.
Курс лечения: 3-6 дней.
Таблетки принимать за 30 минут до или через 30 минут после еды, давая им раствориться во рту. При
лечении детей до 3 лет таблетки можно растворять в небольшом количестве воды (например, в чайной
ложке).
Дети. Препарат применяют детям с 1 до 6 лет.
Передозировка.
В случаях передозировки возможно повышение частоты возникновения побочных реакций.
Побочные реакции.
Возможны аллергические реакции. При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует
прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Срок хранения. 5 лет.
Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25 ºC в недоступном для детей месте.
Упаковка.
По 150 таблеток во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке.
Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель.
Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ/
Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG.
Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия/
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany.

