ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
АРТРОФОН
Склад лікарського засобу:
діюча речовина: 1 таблетка містить антитіла до людського фактора некрозу пухлини альфа афінно очищені: суміш гомеопатичних розведень С12,
С30 та С200 – 3 мг;
допоміжні речовини: лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат.
Лікарська форма. Таблетки.
Таблетки плоскоциліндричної форми, з рискою та фаскою, від білого до майже білого кольору. На одному плоскому боці з рискою нанесено
напис MATERIA MEDICA, на іншому плоскому боці нанесено напис ARTHROFON.
Назва і місцезнаходження виробника.
ТОВ "НВФ "МАТЕРІА МЕДИКА ХОЛДИНГ".
Російська Федерація, 127473, м. Москва, 3-й Самотечний пров., буд. 9.
Фармакотерапевтична група. Гомеопатичний лікарський засіб.
Препарат виявляє протизапальну та аналгезуючу дію; інгібує продукування медіаторів запалення, покращує трофіку тканин. Препарат
перешкоджає прогресуванню запальних уражень тканин та органів-мішеней при запально-дегенеративних захворюваннях суглобів.
Показання для застосування.
Комплексне лікування гострих та хронічних, запальних та дегенеративних захворювань суглобів (остеоартроз, у т.ч. спондилоартроз;
остеохондроз; ревматоїдний артрит).
Протипоказання.
Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.
Належні заходи безпеки при застосуванні.
На 3-5 добу після початку лікування можливе помірно виражене минуще посилення больового синдрому або місцевих ознак запалення, що не
вимагає змін у режимі фармакотерапії. В окремих випадках при вираженому посиленні больового синдрому або місцевих ознак запалення слід
тимчасово зменшити дозу до 1-2 таблеток на добу.
До складу препарату входить лактоза, у зв'язку з чим його не слід призначати пацієнтам із вродженою галактоземією, синдромом мальабсорбції
глюкози або галактози та при вродженій лактазній недостатності.
Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Дані щодо ефективності та безпеки застосування відсутні, тому не слід призначати
препарат у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Препарат не впливає на
здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими потенційно небезпечними механізмами.
Діти. Не застосовувати дітям.
Спосіб застосування та дози.
Застосовувати внутрішньо, не пов`язуючи з прийомом їжі. Таблетку слід тримати в роті до повного розчинення, не ковтаючи її.
Приймають по 1 таблетці 3 – 4 рази на добу. При досягненні стійкого ефекту – 2-3 рази на добу.
Курс лікування – 6 місяців.
При вираженому больовому синдромі та загостренні хронічних запальних процесів у суглобах приймають по 2 таблетки 4 рази на добу (добова
доза – 8 таблеток). При покращанні стану слід поступово знизити дозу до 1 таблетки 3 – 4 рази на добу.
За необхідності, препарат можна приймати з іншими лікарськими засобами у складі комплексної терапії.
Передозування.
Випадків передозування дотепер не зареєстровано. При випадковому передозуванні можливі диспептичні прояви, спричинені компонентами, що
входять до складу препарату.
Побічні ефекти.
Можливі алергічні реакції на компоненти препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Випадків несумісності з іншими лікарськими засобами не зареєстровано. Можливе поєднання препарату з нестероїдними протизапальними
засобами.
Термін придатності. 3 роки.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання.
Зберігати при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка.
По 20 таблеток у блістері. 2 блістери у картонній коробці.
Категорія відпуску.
Без рецепта.

