ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ІНСТІ без цукру
(INSTY Sugar Free)
Склад лікарського засобу:
діючи речовини: 1 саше-пакет містить 400 мг густого водного екстракту (1:10) із суміші лікарської рослинної сировини:
верби білої кори (Salixa alba)
750 мг; адхатоди судинної листя (Adhatoda Vasica) 300 мг; фіалки пахучої листя та квітки (Viola odorata) 100 мг; cолодки голої коріння та кореневища
(Glycyrrhiza glabra) 550 мг; чаю китайського листя (Thea sinensis) 125 мг; фенхеля звичайного плод и (Foeniculum vulgare) 75 мг; евкаліпта шароподібного
листя (Eucalyptus globulus) 35 мг; валеріани лікарської коріння та кореневища (Valeriana officinalis) 100 мг;
допоміжні речовини : аспартам (Е – 951), ментол, крохмаль кукурудзяний, лактоза.
Лікарська форма. Гранули.
Гранули коричневого кольору.
Назва і місцезнаходження виробника.
Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед, Пакистан.
30/28, промислова зона Корангі, Карачі, Пакистан.
Фармакотерапевтична група.
Комбіновані препарати, які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях.
Код АТС R05X.
Комплексний природний препарат на основі лікарських трав, які у сукупності мають широкий спектр антимікробної дії (дезінфікуючі, антисептичні та
протизапальні властивості).
Верба біла. Кора чинить знеболювальну, жарознижувальну, дезінфікуючу та антисептичну дію.
Адхатода судинна. Містить гіркий нелеткий алкалоїд вазицин, який забезпечує антисептичні властивості та чинить відхаркувальну дію.
Фіалка запашна. Має відхаркувальні, антисептичні, протизапальні властивості.
Солодка гола. Зменшує подразнення та чинить відхаркувальну і спазмолітичну дію внаслідок стимуляції секреції трахеального слизу.
Чай китайський (чайне листя). Має вۥяжучі та тонізуючі властивості.
Фенхель звичайний. Допомагає при різних захворюваннях дихальної системи, таких як бронхіальна астма та бронхіт, за рахунок секретолітичних та
спазмолітичних властивостей.
Евкаліпт кулястий. Чинить антисептичну та протизапальну дію.
Валеріана лікарська. Чинить заспокійливу дію.
Показання для застосування. Симптоматична терапія грипу, застуди, вірусних захворювань дихальних шляхів, які супроводжуються кашлем,
пропасницею, подразненням горла, закладеністю носа, головним болем.
Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Особливі застереження.
Перед початком лікування порадьтеся з лікарем.
Препарат не містить цукру, тому його можна застосовувати хворим на цукровий діабет та пацієнтам, які знаходяться на гіпокалорійній дієті.
Препарат містить лактозу, на що потрібно звернути увагу хворим зі спадковою непереносимістю лактози.
Застосування у період вагітності або годування груддю. У період вагітності та годування груддю препарат застосовують тільки тоді, коли очікувана
користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини. Застосовувати в період вагітності та годування груддю тільки за призначенням лікаря.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
утримуватися від керування автотранспортом та роботи зі
складними механізмами.

Під час приймання препарату слід

Діти. Препарат не застосовують для лікування дітей віком до 12 років.
Спосіб застосування та дози. Дорослим та дітям старше 12 років застосовують по одному саше-пакету 2-3 рази на добу. Розчинити вміст саше-пакета
в чашці гарячої води або чаю і пити малими порціями. Тривалість лікування визначається індивідуально. Середня тривалість лікування - від 5 до 7 днів.
Передозування . Передозування малоймовірне.
Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції (кропив`янка, свербіж).
У разі виникнення будь-яких незвичних реакцій припиніть прийом препарату і зверніться до лікаря.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Якщо Ви приймаєте будь-які інші лікарські засоби, обов’язково повідомте про це лікарю.
Якщо Ви лікуєтесь самостійно, проконсультуйтеся з лікарем щодо можливості застосування препарату.
Не рекомендується одночасний прийом препарату з іншими протикашльовими засобами, а також з ліками, які зменшують утворення
Термін придатності. 3 роки.
Умови зберігання.
Зберігати в сухому місці при температурі не вище 25
Зберігати в недоступному для дітей місці.

оС

.

Упаковка. По 5,6 г у саше-пакетах № 5 у картонній коробці.
Категорія відпуску. Без рецепта.

мокротиння.

