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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України
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І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату

ЧИСТОТІЛУ ТРАВА 
(CHELIDONII HERBA)

Склад:
діюча речовина: чистотілу трава.

Лікарська форма. Трава.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на систему травлення та метаболізм. 
Код АТС А16АХ.

Клінічні характеристики.
Показання.
У комплексному лікуванні захворювань печінки та жовчного міхура (гепатитів, холангітів, 
холециститів) та захворювань шкіри (імпетиго, псоріазу, дерматитів, екзем).

Протипоказання.
Індивідуальна гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Епілепсія, 
бронхіальна астма, стенокардія, органічні зміни печінки або нирок, неврологічні синдроми.

Спосіб застосування та дози.
1 чайну ложку 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. Приймати у теплому вигляді по % склянки 2 рази на 
добу за 15 хв до їди. Курс лікування -  2-3 тижні.
1 фільтр-пакет помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і 
настоювати 15-20 хв. Приймають настій у теплому вигляді по 1Л склянки 2 рази на добу за 
15 хв до їди. Курс лікування -  2-3 тижні.
При захворюваннях шкіри застосування настою внутрішньо поєднують із зовнішнім у 
вигляді примочок.

Побічні реакції.
При гіперчутливості можливі алергічні реакції (у тому числі гіперемія, свербіж та висипання 
на шкірі), нудота, блювання, у тяжких випадках -  параліч дихального центру.

Передозування.
Унаслідок тривалого внутрішнього застосування препарату та в разі перевищення 
рекомендованих доз можливе запаморочення, отруєння з нудотою та блюванням, болем у 
шлунку; у тяжких випадках може розвинутися параліч дихального центру. При виникненні 
подібних симптомів слід припинити прийом препарату, терапія симптоматична.

Застосування у  період вагітності або годування груддю. Протипоказано.



Діти. Протипоказано.

Особливості застосування.
Прийом препаратів чистотілу допустимий тільки за призначенням лікаря та під його 
наглядом.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з 
іншими механізмами.
Може впливати на швидкість реакції при керуванні механізмами, враховуючи здатність 
препаратів чистотілу пригнічувати центральну нервову систему.

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

Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка
Біологічно активні речовини трави чинять жовчогінну, спазмолітичну, болезаспокійливу, 
седативну, бактерицидну, сечогінну дію.

Фармацевтичні характеристики.
Основні фізико-хімічні властивості: шматочки подрібненої рослинної сировини.

Термін придатності. З роки.

Умови зберігання.
В оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище ЗО °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. За рецептом.

Виробник.
ЗАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження.
Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами 
реєстраційного досьє та достовірно 

відомими даними щодо застосування 
лікарського засобу
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И Н С Т Р У К Ц И Я
по медицинскому применению препарата

ЧИСТОТЕЛА ТРАВА 
(CHELIDONII HERBA)

Состав:
действующее вещество', чистотела трава.

Лекарственная форма. Трава.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, влияющие на пищеварительную систему и 
метаболизм. Код АТС А16А X.

Клинические характеристики.
Показания.
В комплексном лечении заболеваний печени и желчного пузыря (гепатитов, холангитов, 
холециститов) и заболеваний кожи (импетиго, псориаза, дерматитов, экзем).

Противопоказания.
Индивидуальная гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. 
Эпилепсия, бронхиальная астма, стенокардия, органичские изменения печени или почек, 
неврологические синдромы.

Способ применения и дозы.
1 чайную ложку травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой 
воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охлаждить при 
комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем 
настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде по 1А стакана 2 раза в 
сутки за 15 мин до еды. Курс лечения -  2-3 недели.
1 фильтр-пакет поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл 
кипятка, закрыть и настаивать 15-20 мин. Принимать настой в теплом виде по 1А стакана
2 раза в сутки за 15 мин до еды. Курс лечения -  2-3 недели.
При заболеваниях кожи внутреннее применение настоя сочетают с наружным в виде 
примочек.

Побочные реакции.
При гиперчувствительности возможны аллергические реакции (в том числе гиперемия, зуд, 
высыпания на коже), тошнота, рвота, в тяжелых случаях -  паралич дыхательного центра.

Передозировка.
Вследствие длительного внутреннего примененияе препарата, особенно в случае 
превышения рекомендованных доз возможно головокружение, отравление с тошнотой и 
рвотой, болью в желудке; в тяжелых случаях может развиться паралич дыхательного центра. 
При возникновении подобных симптомов необходимо прекратить прийом препарата, 
лечение симптоматическое.



Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказано.

Дети. Противопоказано.

Особенности применения.
Прийом препаратов чистотела возможен только по назначению врача и под его контролем.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или 
работе с другими механизмами.
Может влиять на скорость реакции при управлении механизмами, учитывая способность 
препаратов чистотела угнетать центральную нервную систему.

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

Фармакологические свойства.
Фармакодинамика
Биологически активные вещества травы обладают желчегонным, спазмолитическим, 
болеутоляющим, седативным, бактерицидным, мочегонным действием.

Фармацевтические характеристики.
Основные физико-химические свойства: кусочки измельченного растительного сырья.

Срок годности. 3 года.

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. По рецепту.

Производитель.
ЗАО «Лектравы».

Местонахождение.
Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матеріалами 
реєстраційного досьє та достовірно 

відомими даними щодо застосування 
лікарського засобу


