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ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ЗОЛОТОТЫСЯЧНИКА ТРАВА
(CENTAURII HERBA)

Состав лекарственного средства:
действующее вещество: золототысячника трава.

Лекарственная форма. Трава.
Измельченное сырье: кусочки стеблей, листьев и цветков различной формы желтовато
зеленого, розовато-фиолетового, желтовато-розового и желтого цвета.
Порошок крупный: кусочки стеблей, листьев и цветков различной формы желтовато-зеленого
цвета с розовато-фиолетовыми и желтовато-розовыми вкраплениями.

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

Фармакотерапевтическая группа. Средства для повышения аппетита. Код АТС А15.
Биологически активные вещества препарата стимулируют секрецию желез желудочно
кишечного тракта, повышают желчеотделение, усиливают перистальтику кишечника и
сокращение
мышц
матки,
оказывают
противовоспалительное,
болеутоляющее,
гепатопротекторное, легкое слабительное и глистогонное действие.

Показания к применению. Сниженный аппетит, гипоацидные состояния; тошнота; метео
ризм; хронические гепатиты; дискинезии желчевыводящих путей, желчного пузыря по
гипотоническому и гипокинетическому типу; холециститы.

Противопоказания. Гиперчувствительность к препарату. Рефлюкс-эзофагит, язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки.

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

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с
другими механизмами.
Не установлена.
Дети.
Противопоказано детям младше 18 лет.

Способ применения и дозы.
2 столовые ложки травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой
воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 минут. Охлаждать при
комнатной температуре 45 минут, процедить, остаток отжать к процеженному настою. Объем
настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде по 1 столовой ложке
3 раза в день за 30 минут до еды.
2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка,
закрыть и настаивать 15 минут. Принимать внутрь в теплом виде по 1/4 стакана 3 раза в день за
30 минут до еды.
Приготовленный настой хранить в холодильнике (при температуре 2-8 °С) не более 2 суток.
Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка. Диарея. Лечение симптоматическое.
Побочные эффекты. Аллергические реакции. Диарея.
Взаимодействие с лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
Неизвестно.

Срок годности. 3 года.
Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения.
При температуре не выше 30 °С.

Упаковка.
Измельченное сырье: по 75 г в пачках с внутренним пакетом;
Порошок крупный: по 1,5 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
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ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЗОЛОТОТИСЯЧНИКА ТРАВА
(CENTAURII HERBA)
Склад лікарського засобу:
діюча речовина: золототисячника трава.

Лікарська форма. Трава.
Подрібнена сировина, шматочки стебел, листя та квіток різної форми жовтувато-зеленого,
рожевувато-фіолетового, жовтувато-рожевого та жовтого кольору.
Порошок крупний, шматочки стебел, листя і квіток різної форми жовтувато-зеленого кольору з
рожевувато-фіолетовими і жовтувато-рожевими вкрапленнями.

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

Фармакотерапевтична група. Засоби для підвищення апетиту. Код АТС А15.
Біологічно активні речовини препарату стимулюють секрецію залоз шлунково-кишкового
тракту, підвищують жовчовиділення, посилюють перистальтику кишечнику, скорочення м’язів
матки, проявляють протизапальну, болезаспокійливу, гепатопротекторну, легку проносну і
глистогінну дію.

Показання для застосування. Знижений апетит; гнюацидні стани; нудота; метеоризм;
хронічні гепатити, дискінезії жовчовивідних шляхів, жовчного міхура за гіпотонічним та
гіпокінетичним типом; холецистити.
Протипоказання. Гіперчутливість до препарату. Рефлюкс-езофагіт, виразкова хвороба шлунка
та дванадцятипалої кишки.
Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Протипоказано.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з
іншими механізмами.
Не встановлена.

Діти.
Протипоказано дітям молодш е 18 років.

Спосіб застосування та дози.
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Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.
П е р е д о зу в а н н я . Діарея. Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти. Алергічні реакції. Діарея.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Н е^астосовуватГ пїсля ш гін чен ня терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.
При температурі не вищ е 30 С.

Упаковка.
Подрібнена сировина: по 75 г у пачках з внутріш нім пакетом;
Порошок кр ут и й : по 1,5 г у ф ільтр-пакетах в упаковці № 20.

Категорія вщпуску. Без рецепта.
Дата останнього перегляду.

"""Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу

