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ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ХВОЩА ПОЛЬОВОГО ТРАВА
(EQUISETI ARVENSIS HERBA)

Склад лікарського засобу:
діюча речовина: хвоща польового трава.
Лікарська форма. Трава.
Шматочки стебел та листя від світло-зеленого до зеленувато-сірого кольору, іноді з
коричневими вкрапленнями.
Назва і місцезнаходження виробника.
ЗАТ «Ліктрави».
Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.
Фармакотерапевтична група. Рослинні препарати з діуретичним ефектом.
Код АТС СОЗВ X.
Біологічно активні речовини препарату чинять сечогінну, кровоспинну, протизапальну,
антимікробну і гіпотензивну дію. Експериментально встановлено, що настої з хвоща
польового трави сприяють виведенню свинцю з організму.
Показання для застосування.
Серцеві та інші захворювання, що супроводжуються набряками; захворювання сечовивідних
шляхів (пієліти, цистити, уретрити); легеневі, носові, маткові і гемороїдальні кровотечі;
гострі та хронічні отруєння свинцем (у складі комплексної терапії).
Протипоказання.
Нефрити, нефрози, нефрозонефрити. Гіперчутливість до біологічно активних речовин
препарату.
Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з
інш ими механізмами. Не впливає.
Діт и. Препарат застосовується дітям старше 12 років.
Спосіб застосування та дози.
2 столові ложки трави 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 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об’єм
настою довести кип’яченою водою до 200 мл. Перед прийомом настій збовтати.

Приймати у теплому в и г л я д і 3-4 рази на добу через 1 годину після їди: дорослим та дітям
віком старше 14 років - по 1/4 склянки, дітям віком 12-14 років - по 2 столові ложки.
2 фшьтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і
настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу через 1 годину після їдидорослим та дітям віком старше 14 років - по 1/2-1 склянці, дітям віком 12-14 років - по
1/4 склянки.
^
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.
Передозування. Повідомлення відсутні.
Побічні ефекти.
Алергічні реакції (в т. ч. гіперемія, свербіж та висипання на шкірі). Може викликати
подразнення тканини нирок, що проявляється болем у попереку та в кінці сечовипускання.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.
Термін придатності. 4 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
30 °С. Приготовлений настій - при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.
Упаковка.
По 50 г у пачках із внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакетах в упаковці № 20.
Категорія відпуску. Без рецепта.
Дата останнього перегляду.
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ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ХВОЩА ПОЛЕВОГО ТРАВА
(EQUISETI ARVENSIS HERBA)
Состав лекарственного средства:
действующее вещество-, хвоща полевого трава.
Лекарственная форма. Трава.
Кусочки стеблей и листьев от светло-зеленого до зеленовато-серого цвета, иногда с
коричневыми вкраплениями.
Название и местонахождение производителя.
ЗАО «Лектравы».
Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.
Фармакотерапевтическая группа. Растительные препараты с диуретическим эффектом
Код АТС С03В X.
Биологически активные вещества растения оказывают мочегонное, кровоостанавливающее,
противовоспалительное, антимикробное и гипотензивное действие, экспериментально
установлено, что настои с хвоща полевого травы способствуют выведению свинца из
организма.
Показания к применению.
Сердечные и другие заболевания, сопровождающиеся отеками; заболевания мочевыводящих
путей (пиелиты, циститы, уретриты); легочные, носовые, маточные и геморроидальные
кровотечения; острые и хронические отравления свинцом (в составе комплексной терапии).
Противопоказания.
Нефриты, нефрозы, нефрозонефриты. Гиперчувствительность к биологически активным
веществам препарата.
Особые предостережения.
Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказано.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или
другими механизмами. Не влияет.
Дети. Препарат применяется детям старше 12 лет.
Способ применения и дозы.
2 столовые ложки травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей
кипяченои 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.

Принимать в теплом виде 3-4 раза в сутки через 1 час после еды: взрослым и детям старше
14 лет - по 1/4 стакана, детям в возрасте 12-14 лет —по 2 столовой ложки.
2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка,
закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде 3-4 раза в сутки через 1 час после
еды: взрослым и детям старше 14 лет - по 1/2-1 стакану, детям 12-14 лет - по 1/4 стакана.
Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.
Передозировка. Сообщения отсутствуют.
Побочные эффекты.
Аллергические реакции (в т. ч. гиперемия, зуд, сыпь на коже). Может вызывать раздражение
ткани почек, проявляющееся болью в пояснице и в конце мочеиспускания.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия.
Неизвестно.
Срок годности. 4 года.
Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения.
В оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.
Приготовленный настой - при температуре 8-15 °С не более 2 суток.
Упаковка.
По 50 г в пачках с внутренним пакетом, по 1,5 г в фильтр-пакетах в упаковке № 20.
Категория отпуска. Без рецепта.
Дата последнего пересмотра.
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