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ІНСТРУКЦІЯ 
для медичного застосування препарату

ЕВКАЛІПТА ПРУТОВИДНОГО ЛИСТЯ 
(EUCALYPTI VIMINALIS FOLIA)

Склад лікарського засобу:
діюча речовина: евкаліпта прутовидного листя.

Лікарська форма. Листя.

Шматочки листя різної форми з домішками бутонів, плодів, шматочків гілочок, від світло- 
зеленого до сірувато-зеленого, іноді з фіолетовим відтінком і слабким сизуватим нальотом з 
ароматним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.
ЗАТ «Ліктрави».
Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

Фармакотерапевтична група. Засоби для застосування у стоматології. Код ATC А01А D11.

Біологічно активні речовини препарату чинять антисептичну, протизапальну, болезаспокійливу, 
в’яжучу, репаративну і відхаркувальну дію; виявляють бактерицидну та бактеріостатичну 
активність щодо стрептококів, стафілококів, до дизентерійної та кишкової палички, до гнійних 
та анаеробних мікроорганізмів; сприяють швидкому загоєнню ран.

Показання для застосування. Захворювання ротової порожнини і верхніх дихальних шляхів 
(стоматити, гінгівіти, ларингіти, фарингіти, трахеїти), свіжі та інфіковані рани, запальні 
захворювання жіночих статевих органів.

Протипоказання. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Бронхіальна 
астма, бронхоспазм, коклюш, несправжній круп.

Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик 
для плода/дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з 
іншими механпмами.
Не впливає.
Діти.
Препарат застосовують дітям старше 3 років.



Спосіб застосування та дози. 2 столові ложки листя помістити в емальований посуд, запити 
200 мл гарячої кип’яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. 
Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до 
процідженого настою. Об’єм настою довести кип’яченою водою до 200 мл. Перед 
застосуванням настій збовтати.
Зовнішньо застосовувати для інгаляцій та полоскання 3-4 рази на добу: дорослим та дітям 
старше 12 років -1 столову ложку настою розвести у 200 мл кип’яченої води; дітям віком 
7-12 років -  1 десертну ложку настою розвести у 200 мл кип’яченої води; 3-7 років -  1 чайну 
ложку настою розвести у 200 мл кип’яченої води.
2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і 
настоювати 15 хв. Зовнішньо застосовувати для інгаляцій та полоскання 3-4 рази на добу 
дорослим та дітям старше 12 років -  2 столові ложки отриманого настою розвести у 200 мл 
кип’яченої води; дітям віком 7-12 років -  1 столову ложку отриманого настою розвести у 
200 мл кип’яченої води; 3-7 років -  1 десертну ложку отриманого настою розвести у 200 мл 
кип’яченої води.
У гінекологічній та хірургічній практиці застосовувати у вигляді примочок, промивань і 
спринцювань.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. При тривалому та частому інгаляційному застосуванні можлива сухість 
слизових оболонок органів дихання.

Побічні ефекти. Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, 
кропив'янка, контактний дерматит). При появі побічних реакцій слід припинити прийом 
препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 2 роки.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. 

Умови зберігання.
Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 
25 °С. Приготовлений настій -  при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Упаковка.
По 75 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 2,5 г у фільтр-пакетах в упаковці № 20.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгеджено з матеріалами 
І реєстраційного досьг та достовірно 
відомими даними щодо застосування 

лікарського ззсобу



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 

здравоохранения Украины
о г л - р *
Регистрационное удостоверение

№ & / ?  / S ? <5 6  / 0 - /  / О у

ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата

ЭВКАЛИПТА ПРУТОВИДНОГО ЛИСТЬЯ 
(EUCALYPTI VIMINALIS FOLIA)

Состав лекарственного средства:
действующее вещество: эвкалипта прутовидного листья.

Лекарственная форма. Листья.

Кусочки листьев различной формы с примесью бутонов, плодов, кусочков веточек от светло- 
зеленого до серовато-зеленого, иногда с фиолетовым оттенком и слабым сизоватым налетом с 
ароматным запахом.

Название и местонахождение производителя.
ЗАО «Лектравы».
Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

Фармакотерапевтическая группа. Средства для применения в стоматологии. 
Код АТС A01AD11.
Биологически активные вещества препарата оказывают антисептическое, противо
воспалительное, болеутоляющее, вяжущее, репаративное и отхаркивающее действие; 
проявляют бактерицидное и бактериостатическое действие на стрептококки, стафилококки, 
дизентерийную и кишечную палочки, гнойные и анаэробные микроорганизмы; способствуют 
быстрому заживлению ран.

Показания к применению. Заболевания полости рта и верхних дыхательных путей 
(стоматиты, гингивиты, ларингиты, фарингиты, трахеиты), свежие и инфицированные раны, 
воспалительные заболевания женских половых органов.

Противопоказания. Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. 
Бронхиальная астма, бронхоспазм, коклюш, ложный круп.

Особые предостережения.
Применение в период беременности или кормления грудью.
По назначению врача в том случае, когда польза для матери превышает потенциальный риск 
для плода/ребенка.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с 
другими механизмами.
Не влияет.
Дети.
Преарат применяют детям старше 3 лет.



Способ применения и дозы. 2 столовые ложки листьев поместить в эмалированную посуду, 
залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной 
бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре в течение 45 мин, процедить, остаток 
отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Перед 
применением настой взболтать. Наружно применять для ингаляций и полосканий 3-4 раза в 
сутки: взрослым и детям старше 12 лет -  1 столовую ложку настоя развести в 200 мл кипяченой 
воды; детям в возрасте 7-12 лет — 1 десертную ложку настоя развести в 200 мл кипяченой воды, 
3-7 лет -  1 чайную ложку настоя развести в 200 мл кипяченой воды.
2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, 
закрыть и настаивать 15 мин. Наружно применять для ингаляций и полосканий 3-4 раза в сутки: 
взрослым и детям старше 12 лет -  2 столовые ложки настоя развести в 200 мл кипяченой воды; 
детям в возрасте 7-12 лет -  1 столовую ложку настоя развести в 200 мл кипяченой воды, 
3-7 лет -  1 десертную ложку настоя развести в 200 мл кипяченой воды.
В гинекологической и хирургической практике применять в виде примочек, промываний и 
спринцеваний.
Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка. При длительном и частом ингаляционном применении возможна сухость 
слизистих оболочек органов дыхания.

Побочные эффекты. Аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, 
крапивница, контактный дерматит). При появлении побочных реакций необходимо прекратить 
прием препарата.

Взаимодействие с лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
Неизвестно.

Срок годности. 2 года.
Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 
25 °С. Приготовленный настой -  при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Упаковка.
По 75 г в пачках с внутренним пакетом, по 2,5 г в фильтр-пакетах в упаковке № 20.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матеріалами 
реєстраційного досьє та достовірно 

відомими даними щодо застосування 
лікарського засобу________


