Vesetisztito-beteg 550-2009-3.qxd

6/24/2009

7:39 PM

Page 1

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 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.

Pannonhalmi Vesetisztító teakeverék
filteres teakeverék
Gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítmény,
melynek hatását népgyógyászati adatok igazolják.
Mi a hatóanyaga?
0,495 g Csalánlevél (Urticae folium), 0,495 g Orvosi medveszõlõ levél (Uvae
ursi folium), 0,210 g Nyírfalevél (Betulae folium), 0,210 g Boróka tobozbogyó
(Juniperi pseudo-fructus) porított formában / filter.
Mit tartalmaz még a teakeverék?
A készítmény ízjavítóként borsosmentalevelet tartalmaz.
Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?
Vizelethajtóként a vesehomok és apróbb vesekövek kialakulásának megelõzésére, ill. átöblítõ kúrában azok eltávolításának megkönnyítésére.
Enyhe tünetekkel járó, antibiotikus kezelést nem igénylõ, húgyúti fertõzések
esetén alkalmazható.
Mikor NEM ajánlott a teakeverék alkalmazása?
A készítmény bármely alkotórésze iránti egyéni túlérzékenység (allergia) esetén a készítmény alkalmazása nem ajánlott! Ne alkalmazza a teát szívelégtelenségben, akut vagy krónikus vesegyulladásban vagy ha veseelégtelenségben szenved!
Cukorbetegségben szenvedõ betegek orvosi ellenõrzés nélkül nem alkalmazhatják, mert a csalánlevél és borókatermés anyagai befolyással lehetnek a
vércukorszintre.
Mit kell tudni az alkalmazás megkezdése elõtt?
Gyógynövény összetevõinek köszönhetõen fokozza a vizeletkiválasztást, elõsegíti a vesehomok és az apróbb vesekövek eltávolítását, enyhe görcsoldó és
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húgyúti fertõtlenítõ hatású. A megfelelõ antibakteriális hatás elérése érdekében a vizeletnek lúgosnak kell lennie. Ennek elérésére a tea fogyasztását megelõzõen és alkalmazásának ideje alatt ajánlatos bõségesen zöldséget fogyasztani, ill. a teába egy késhegynyi szódabikarbónát tenni.
Fogyaszthatják-e gyermekek a teát?
A készítményt gyermekek nem fogyaszthatják!
Hogyan és milyen adagolásban kell a teát fogyasztani?
2 db filter tasakot forrázzon le egy csészényi kb. 2,5 dl forró vízzel. 10-15 percig lefedve hagyja állni. A filtereket eltávolítva lehetõleg ízesítés nélkül,
egy késhegynyi szódabikarbóna hozzáadásával alkalmazható. Naponta
2-3 csészényi tea fogyasztható, étkezések után.
Alkalmazható-e a készítmény gyógyszerek szedése esetén?
Együttadás esetén a vizelethajtó, véralvadásgátló (pl. Syncumar) szerek
hatása fokozódhat. Vizelethajtó hatása következtében fokozhatja a vérnyomáscsökkentõ gyógyszerek hatását. Ha ilyen gyógyszereket szed, és a tea fogyasztását követõen alacsony vérnyomás, vagy esetleg erre utaló tünetként szédülés, gyengeség, fejfájás vagy egyéb panasz jelentkezik, a kúra félbehagyása
ajánlott. Vércukorszintet befolyásoló gyógyszerek hatása megnövekedhet.
Milyen nem kívánt hatásokat válthat ki a készítmény?
A teakeverék cserzõanyagai arra érzékenyeknél gyomorpanaszokat, émelygést, hányást okozhatnak. Ritkán allergiás reakció elõfordulhat (pl. viszketés,
bõrkiütés, csalánkiütés).
Ha nem várt hatást észlel, hagyja abba a tea fogyasztását és forduljon orvosához!
Mire kell még ügyelni a készítmény alkalmazásakor?
Gyermekek elõl gondosan el kell zárni!
Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?
A teakeverék kúraszerûen, megszakítás nélkül legfeljebb 1 hétig fogyasztható.
Amennyiben panaszai nem szûnnek meg, vagy rosszabbodnak, azonnal
keresse fel kezelõorvosát!
A kúra évente legfeljebb öt alkalommal ismételhetõ.
Hogyan kell tárolni a teakeveréket?
Legfeljebb 25 oC-on, nedvességtõl védve tárolandó!
Csomagolási egység: 20 db (20 x 1,5 g) filter
Nyilvántartási szám: OGYI-933/2005
Gyártja és a forgalomba hozatali engedély jogosultja:
Herbária Zrt. 1134 Budapest, Dózsa György út 144.

