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ІНСТРУКЦІЯ 
для медичного застосування лікарського засобу

ЧОРНИЦІ ПАГОНИ

(УАССШІІ \1YRHLLI СОЬШи8)

Склад:
діюча речовина: чорниці пагони;
1 пачка містить: чорниці пагони -  75 г;
I фільтр-пакет містить: чорниці пагони -1 ,5  г.

Лікарська форма. Пагони.
Основні фізико-хімічні властивості:
подрібнена сировина: шматочки стебел, листя, зрідка бутони, квітки і плоди. Листя світло- 
зеленого, зеленого, буро-зеленого кольору; стебла -  світло-зеленого, зеленого, буровато
зеленого, бурого кольору; плоди -  чорного або буровато-зеленого кольору. 
порошок крупний: шматочки стебел, листя, зрідка бутонів, квіток і плодів світло-зеленого, 
зеленого, бурувато-зеленого кольору з бурими і чорними включеннями.

Фармакотерапевтична група. Антидіабетичні препарати. Код АТХ А10 X.

Фармакологічні властивості
Біологічно активні речовини препарату проявляють гіпоглікемічну дію при цукровому діабеті
II типу легкої та середньої тяжкості, що дає можливість у ряді випадків знизити добові дози 
пероральних антидіабетичних засобів; а також мають протизапальну, сечогінну, жовчогінну, 
в’яжучу дію.

Клінічні характеристики.
Показання.
Легкі форми цукрового діабету.

Протипоказання.
Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату; дискінезії жовчовивідних шляхів.

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

Особливості застосування.
Застосування у  період вагітності або годування груддю.
Безпека та клінічна ефективність препарату у період вагітності або годування груддю не 
вивчалась.



Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механпмами.
Не впливає.

Діти.
Не призначати дітям віком до 3 років.

Спосіб застосування та дози.
1 столову ложку пагонів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип’яченої 
води, закрити кришкою та настояти на киплячій водяній бані 15 хвилин. Охолодити при 
кімнатній температурі 45 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об’єм 
настою довести кип’яченою водою до 200 мл. Дорослим приймати настій у теплому вигляді по 
Уз - Уг склянки 3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди. Дітям віком від 3 років, за рекомендацією 
лікаря, залежно від віку, від 1 десертної ложки до Ул склянки 3 рази на добу за 15-20 хвилин до 
їди. Перед вживанням настій рекомендується збовтати.
2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити та 
настояти 15 хвилин. Дорослим приймати у теплому вигляді по Уг - 1 склянці 3 рази на добу за 
15-20 хвилин до їди. Дітям віком від 3 років, за рекомендацією лікаря, залежно від віку, від
2 десертних ложок до Уг склянки 3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди.
Приготовлений настій зберігати у холодильнику (при температурі 2-8 °С) не більше 2 діб. 
Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування.
Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.

Побічні реакції.
При індивідуальній гіперчутливості до біологічно активних речовин препарату можливі 
алергічні реакції (гіперемія, висипання, свербіж та набряки шкіри). При появі побічних реакцій 
слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності 3 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при 
температурі не вище 30 °С.

Упаковка. По 75 г у пачках із внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакетах №20.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ПрАТ «Ліктрави», Україна.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.
Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.

Дата останнього перегляду.

лікарського засобу


