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B E T E G T Á J É K O Z TAT Ó
Mielõtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az
alábbi betegtájékoztatót.
E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múló panaszokat kezelhet
orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen a
készítmény körültekintõ, elõírásszerû alkalmazása.
Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplõ információkra a késõbbiekben
is szüksége lehet.

Herbária

Meghûlés tüneteit enyhítõ teakeverék
Tulajdonság / hatás:
Gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítmény, melynek hatását népgyógyászati
adatok igazolják. A készítmény hatóanyagai feloldják a légutakban lerakódott nyákot,
enyhítik a köhögési ingert, különösen görcsös köhögés esetén köptetõ és fertõtlenítõ
hatásúak.
Mi a hatóanyaga?
1 tetézett evõkanányi (kb. 7 g) teakeverék tartalma: 1,75 g Orvosi ziliz gyökér (Althaeae
radix), 1,40 g Kerti és spanyol kakukkfû levél és virág (Thymi herba), 1,05 g Hársfavirágzat
(Tiliae flos), 0,70 g Fekete bodza virág (Sambuci flos), 0,70 g Igazi édesgyökér (Liquiritiae
radix), 0,70 g Keserû édeskömény termés (Foeniculi amari fructus), 0,70 g Orvosi ziliz
levél (Althaeae folium).
Mit tartalmaz még a készítmény?
A teakeverék nem tartalmaz ízesítõ és színezõanyagokat.
Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?
Ha meghûléses megbetegedése köhögéssel, váladékképzõdéssel jár, a teakeverék
segíti a légúti váladék eltávolítását, enyhíti köhögését.
Akut és krónikus hörghurut (pl. dohányosok) esetén is alkalmazható.
Mikor nem ajánlott a készítmény alkalmazása?
Ne alkalmazza a teát, ha bármely alkotórészével szemben ismert túlérzékenysége van.
Mit kell tudni az alkalmazás megkezdése elõtt?
Tudnia kell, hogy kezelendõ problémái milyen eredetûek. Amennyiben bizonytalan a
tünetek okában, forduljon orvosához.
Alkalmazhatják-e a készítményt gyermekek?
Összetétele és alkalmazási javaslata alapján a készítmény 6 éves kortól gyermekeknek
is ajánlott.
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Alkalmazható-e a teakeverék más gyógyszerekkel?
A teakeverék és más gyógyszer vagy gyógyhatású termék bevétele közötti idõ 1-2 óra
legyen.
Izzadást elõidézõ gyógyszerek (pl. acetil-szalicilsav származékok) hatását fokozhatja.
Mit kell megfontolni várandósság és szoptatás ideje alatt?
A készítmény alkalmazása várandósság ideje alatt nem ajánlott, szoptatás ideje alatt
kellõ óvatossággal alkalmazható.
Hogyan és milyen adagolásban kell a teát fogyasztani?
Felnõtteknek és 12 éven felüli gyermekeknek: 1 tetézett evõkanálnyi (kb. 7 g)
teakeveréket 1 csésze (kb. 2,5 dl) forró vízzel leönteni, idõnként kevergetve fél óráig
hûlni hagyni, majd szûrni. Tetszés szerint ízesítve naponta 3-4 alkalommal 1-1 csészével,
kúraszerûen fogyasztható.
6-12 éves kor közötti gyermekeknek: 1 csapott evõkanálnyi teakeveréket 1 csésze
(kb. 2,5 dl) forró vízzel leönteni és a fentiek szerint elkészítve naponta 2 alkalommal,
reggel és este ajánlott fogyasztani.
Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?
Az adagolási javaslat betartása esetén, esetleges egyéni túlérzékenységen kívül, nem
kívánt hatása nem ismeretes. Ha nem várt hatást észlel, hagyja abba a tea alkalmazását.
Mire kell még ügyelni a készítmény alkalmazása során?
Izzasztó hatása miatt szívbetegeknek a tea fogyasztása csak részletekben javasolt.
Szívbetegek, fõleg szívglikozidot és/vagy vizelethajtót (amelyek a szérum kálium
szintet csökkenthetik) szedõk a készítményt kellõ óvatossággal fogyasszák.
Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?
A tea fogyasztása a meghûléses panaszok enyhüléséig ill. megszûnéséig javasolt,
azonban ha 5-7 nap alkalmazás után sem javul az állapota, forduljon szakemberhez
(orvos, gyógyszerész).
Hogyan kell tárolni a készítményt?
Legfeljebb 25 OC-on, nedvességtõl védve.
A készítmény gyermekek elõl elzárva tartandó!
Csomagolási egység: 100 g
Nyilvántartási szám: OGYI-081/1988
Gyártja/Forgalomba hozatali engedély jogosultja: Herbária Zrt.
1134 Budapest,
Dózsa György út 144.

