ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГІНЕКОХЕЕЛЬ
(GYNÄCOHEEL®)
Склад лікарського засобу:
діючі речовини: 100 г препарату містять: Ammonium bromatum D4 – 10 г, Apis mellifica D4
– 10 г, Aurum iodatum D12 – 10 г, Chamaelirium luteum D4 – 10 г, Lilium lancifolium D4 – 10
г, Melilotus officinalis D3 – 5 г, Naja naja D12 – 10 г, Palladium metallicum D12 – 10 г, Platinum
metallicum D12 – 10 г, Vespa crabro D4 – 10 г, Viburnum opulus D2 – 5 г;
допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.
Препарат містить 35 % об. етанолу 96 %.
1 мл препарату містить 21 краплю.
Лікарська форма. Краплі оральні.
Прозорий, світло-жовтого кольору розчин із запахом етанолу.
Назва і місцезнаходження виробника.
Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.
Д-р Рекевег-штрасе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/
Biologische Heilmittel Heel GmbH.
Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.
Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.
Показання для застосування.
У комплексному лікуванні запальних захворювань жіночих статевих органів (аднексити,
оофорити, сальпінгіти, параметрити, міометрити, ендометрити, кольпіти).
Протипоказання.
Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.
Гіперчутливість до отрути бджоли, оси та шершня.
Належні заходи безпеки при застосуванні.
Не застосовувати при захворюваннях щитовидної залози без консультації з лікарем.
Якщо симптоми не зникають і стан пацієнта погіршується, необхідно проконсультуватися
з лікарем.
Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Токсичність у період вагітності
та годування груддю гомеопатично розведених речовин, що входять до складу даного
лікарського засобу, не встановлена.
Про жодні небажані реакції не повідомлялося.
Питання про доцільність застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю,
вирішує лікар індивідуально, з урахуванням користі/ризику.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі
з іншими механізмами. Не впливає.
Діти. Препарат рекомендований для застосування дітям віком від 12 років.
Спосіб застосування та дози.

Разова доза: дорослим і дітям віком від 12 років − 10 крапель 3 рази на добу за 15-20
хвилин до їди або через годину після їди. Краплі розчинити у 10 мл води та випити,
затримуючи на кілька секунд у роті (можна не розчиняти, а одразу капати під язик).
У гострих випадках разову дозу приймати кожні 15 хвилин протягом перших двох годин,
але не більше 8-10 разів. Далі перейти на прийом 3 рази на добу.
З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану хворого можна змінювати
тривалість курсу лікування та частоту прийому (до 1-2 разів на добу).
Курс лікування − 3-5 тижнів.
Передозування.
Не відзначалося.
Побічні ефекти.
У поодиноких випадках можливі реакції гіперчутливості.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Сумісний з іншими лікарськими засобами.
Термін придатності. 5 років.
Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.
Умови зберігання.
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС у недоступному для дітей
місці.
Упаковка.
30 мл у скляному флаконі-крапельниці в картонній коробці.
Категорія відпуску. Без рецепта.

