
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України

Реєстрацій»*посвідчення^

ІНСТРУКЦІЯ 
для медичного застосування препарату

КМИНУ ПЛОДИ 
(САЯУІ ККиСТІЮ)

Склад лікарського засобу:
діюча речовина: кмину плоди.

Лікарська форма. Плоди.

Окремі напівплодики, іноді цілі плоди темно-бурого кольору з тонкими світлими смужками 
на ребрах.

Назва і місцезнаходження виробника.
ПрАТ «Ліктрави».
Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при функціональних розладах 
кишечнику.
Код АТС А03А X.

Біологічно активні речовини препарату чинять вітрогінну, спазмолітичну, бактерицидну, 
відхаркувальну, проносну, жовчогінну та потогінну дію, посилюють лактацію у період 
годування груддю.

Показання для застосування. Метеоризм, атонія кишечнику, хронічні холецистити, коліти
-  у складі комбінованої терапії.

Протипоказання. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Особливі застереження.
Застосування у  період вагітності або годування груддю. Протипоказано у період 
вагітності. Посилює лактацію у період годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з 
іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат застосовувати дітям віком від 6 місяців.

Спосіб застосування та дози. 1 столову ложку плодів помістити в емальований посуд, 
залити 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. 
Застосовувати у теплому вигляді 2-3 рази на добу за 20 хв до їди (як вітрогінний засіб 
приймати після їди): дорослим та дітям віком від 14 років по 1/3-1/2 склянки; дітям віком 
12-14 років -  по 1/4 склянки, 7-12 років -  по 2 столових ложки, 3-7 років -  по 1 столовій 
ложці, 1-3 років -  по 1 десертній ложці, дітям віком 6 місяців - 1 рік -  по 1 чайній ложці. 
Перед застосуванням настій збовтати.



Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. Повідомлення відсутні.

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції.

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

Термін придатності. З 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 50 г у пачках із внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 

здравоохранения Украины

Регистрационное удостоверение

ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата

ТМИНА ПЛОДЫ 
(CARVI FRUCTUS)

Состав лекарственного средства:
действующее вещество: тмина плоды.

Лекарственная форма. Плоды.

Отдельные полуплодики, реже целые плоды темно-бурого цвета с тонкими светлыми 
полосками на ребрах.

Название и местонахождение производителя.
ЧАО «Лектравы».
Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при функциональных 
расстройствах кишечника.
КодАТСАОЗАХ.

Биологически активные компоненты препарата оказывают ветрогонное, спазмолитическое, 
бактерицидное, отхаркивающее, слабительное, желчегонное и потогонное действие, 
усиливают лактацию в период кормления грудью.

Показания к применению. Метеоризм, атония кишечника, хронические холециститы, 
колиты -  в составе комбинированной терапии.

Противопоказания. Г иперчувствительность к биологически активным веществам 
препарата.

Особые предостережения.
Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказано в период 
беременности. Усиливает лактацию в период кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или 
работе с другими механизмами. Не влияет.

Дети. Препарат применять детям от 6 месяцев.

Способ применения и дозы. 1 столовую ложку плодов поместить в эмалированную посуду, 
залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной 
бане 15 минут. Охладить при комнатной температуре на протяжении 45 минут, процедить, 
остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.



Применять в теплом виде 2-3 раза в сутки за 20 минут до еды (как ветрогонное средство 
принимать после еды): взрослым и детям от 14 лет — по 1/3-1/2 стакана; детям 12-14 лет -  по 
1/4 стакана, 7-12 лет -  по 2 столовых ложки, 3-7 лет -  по 1 столовой ложке, 1-3 лет -  по 
1 десертной ложке, детям 6 месяцев -1 год -  по 1 чайной ложке. Перед применением настой 
взболтать.
Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка. Сообщения отсутствуют.

Побочные эффекты. Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды 
взаимодействий. Неизвестно.

Срок годности. 3 года.
Не применять 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 50 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.


