ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ГРУДНИЙ ЕЛІКСИР
(ELIXIR PECTORALIS)
Склад лікарського засобу:
діючі речовини: 1 мл рідини містить солодкового кореня екстракту густого (2,75 : 1) 207 мг; олії анісової 3,4 мг; аміаку розчину концентрованого
13,8 мг;
допоміжні речовини: етанол 90 %, вода очищена.
Лікарська форма. Рідина.
Рідина бурого кольору із запахом аміаку і анісової олії.
Назва і місцезнаходження виробника.
ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика"
або ТОВ «Тернофарм».
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.
Тел./факс: (0352) 521-444, http://www.ternopharm.com.ua.
Фармакотерапевтична група. Відхаркувальні засоби. Код АТС R05C A10.
Комбінований препарат з відхаркувальною та протизапальною дією. Речовини, що входять до складу препарату, стимулюють секреторну
функцію слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, розріджують мокротиння та сприяють його відкашлюванню. Грудний еліксир
пом’якшує сухий непродуктивний кашель.
Показання для застосування. Гострі та хронічні захворювання дихальних шляхів, що супроводжуються утрудненим відходженням мокротиння.
Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, вагітність, період годування груддю, дитячий вік до 12 років.
Належні заходи безпеки при застосуванні. При зберіганні препарату можливе утворення осаду, що не призводить до зниження його
ефективності. Перед вживанням препарату флакон необхідно збовтувати.
Особливі застереження.
- Застосування у період вагітності або годування груддю.
Оскільки до складу препарату входить спирт етиловий та екстракт солодкового кореня густого (останній підвищує рівень естрогенів, внаслідок
чого порушується гормональний баланс) препарат протипоказаний жінкам у періоди вагітності та годування груддю.
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
У період лікування слід утриматись від керування транспортними засобами та роботи, що потребує підвищеної уваги та швидкої реакції.
- Діти.
Оскільки до складу препарату входить спирт етиловий, його не застосовують дітям віком до 12 років.
Спосіб застосування та дози. Дорослим призначають внутрішньо по 20-40 крапель на прийом 3-4 рази на добу. Препарат приймають за 30 хв
до або через 1 годину після їди попередньо розчинивши його в невеликій кількості рідини. Тривалість курсу лікування встановлює лікар
індивідуально.
Передозування. Випадки передозування до теперішнього часу не були зареєстровані.
Побічні ефекти.
Порушення з боку імунної системи: алергічні реакції (гіперемія, висипи, свербіж, набряки, бронхоспазм).
Шлунково-кишкові розлади: нудота, блювання.
Неврологічні розлади: інколи можливе нетривале збудження, а потім пригнічення центральної нервової системи.
Порушення обміну речовин, метаболізму: в окремих випадках можливе порушення водно-електролітичного балансу (набряки).
Кардіальні порушення: підвищення артеріального тиску.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не бажано приймати одночасно з антибіотиками, похідними
нітрофуранового ряду.
Термін придатності. 3 роки.
Умови зберігання. Зберігати при температурі від 15 °С до 25 °С.
Можливе випадання осаду!
Зберігати у недоступному для дітей місці!
Упаковка. По 25 мл у флаконах.
Категорія відпуску. Без рецепта.

