ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ІНГ АФІТОЛ-2
(INHAPHYTOL-2)

Склад:
діючі речовини: 1 г збору містить ромашки квіток (Matricariae flores) 500 мг, евкаліпта
прутовидного листя (Eucalypti viminalis folia) 500 мг.
Лікарська форма. Збір.
Основні фізико-хімічні властивості: суміш неоднорідних частинок світло-зеленого, сіруватозеленого, коричнювато-зеленого, зеленувато-жовтого, жовтого, жовтувато-коричневого,
жовтувато-білого кольору з коричневими вкрапленнями.
Фармакотерапевтична група.
Засоби, що застосовуються при застудних захворюваннях. Код ATX R05X.
Фармакологічні властивості.
Препарат чинить протимікробну, протизапальну, репаративну і відхаркувальну дію; виявляє
бактерицидну та бактеріостатичну активність щодо стрептококів, стафілококів, дизентерійної
та кишкової палички, до гнійних та анаеробних мікроорганізмів.
Клінічні характеристики.
Показання.
Гострі та хронічні респіраторні захворювання (фарингіт, ларингіт, трахеїт, бронхіт).
Протипоказання.
Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Невідома.
Особливості застосування.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Не рекомендується у зв'язку з відсутністю спеціальних досліджень.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з
іншими механізмами. Не впливає.
Спосіб застосування та дози.
Препарат застосовують для інгаляцій та полоскань.
2 столові ложки препарату помістити в емальований посуд, залити 200 мл (1 склянкою) гарячої
кип'яченої води, закрити кришкою, довести до кипіння на повільному вогні, зняти з вогню і
використовувати для інгаляції протягом 5-10 хвилин.

Приготовлений настій процідити, віджати і застосовувати в теплому вигляді для полоскання
горла по 1/2 склянки 3-4 рази на добу.
Дорослим та дітям віком від 12 років застосовувати у нерозведеному вигляді; дітям віком
7-12 років - 4 столові ложки настою розвести у 200 мл кип’яченої води; дітям віком 3-7 років 2 столові ложки настою розвести у 200 мл кип'яченої води.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.
Приготовлений настій зберігати у холодильнику (при температурі 2-8 °С) не більше 2 діб.
Діти. Препарат застосовується дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.
Передозування. Випадки передозування не зареєстровані.
Побічні реакції. Можливі алергічні реакції (гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).
У разі появи небажаних симптомів слід припинити лікування та звернутися до лікаря.
Термін придатності. 1,5 року.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності зазначеного на упаковці.
Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у
недоступному для дітей місці.
Упаковка. По 50 г у пачках із внутрішнім пакетом
Категорія відпуску. Без рецепта.
Виробник/заявник. ПрАТ «Ліктрави».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.
Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.
Дата останнього перегляду.
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