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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

Vízhajtó teakeverék
Gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítmény,
melynek hatását népgyógyászati tapasztalatok igazolják.
Mi a hatóanyaga?
1 evõkanál készítmény (kb. 4 g) 0,80 g kamillavirágzatot (Matricariae flos),
0,80 g nyírfalevelet (Betulae folium), 0,60 g tarackbúza gyökértörzset (Graminis rhizoma),
0,40 g borsosmentalevelet (Menthae piperitae folium), 0,40 g igazi édesgyökeret (Liquiritiae
radix), 0,40 g lestyángyökeret (Levistici radix), 0,40 g mezei zsurló meddõ hajtást (Equiseti
herba) és 0,20 g csalánlevelet (Urticae folium) tartalmaz.
Mit tartalmaz még a készítmény?
A teakeverék a gyógynövényeken kívül mást nem tartalmaz.
Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?
Vizelethajtóként a vesehomok és apróbb vesekövek eltávolításának megkönnyítésére,
húgyúti fertõtlenítésre, enyhe görcsoldásra alkalmazható.
Mikor nem ajánlott a készítmény alkalmazása?
Ne alkalmazza a teát szív- és veseelégtelenségbõl adódó ödéma, valamint a tea
bármely összetevõvel szembeni egyéni túlérzékenység esetén.
Mit kell tudni az alkalmazás megkezdése elõtt?
Összetevõinek hatóanyagai (szaponinok, illóolajok) a vesemûködésre kifejtett enyhe
stimuláló hatásuk következtében fokozzák a vizeletkiválasztást, elõsegítik a vesehomok
és az apróbb vesekövek eltávozását, enyhe görcsoldó és húgyúti fertõtlenítõ hatásúak.
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Krónikus cukor-, szív- és vesebetegségben, valamint magas vérnyomásban szenvedõk
a tea kiegészítõ kezelésként történõ alkalmazását beszéljék meg kezelõorvosukkal.
Alkalmazhatják-e a készítményt gyermekek?
A teakeverék alkalmazása gyermekeknek nem ajánlott.
Alkalmazható-e a teakeverék más gyógyszerekkel?
Nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok arra vonatkozóan, hogy a tea fogyasztása
befolyásolja-e más készítmények felszívódását. Amennyiben Ön vízhajtó gyógyszert szed,
úgy a teafogyasztás megkezdése kellõ óvatossággal történjen.
Mit kell megfontolni terhesség és szoptatás ideje alatt?
Ezen élethelyzetekben végzett célzott irányú vizsgálatok hiányában a teakeverék
alkalmazása nem javasolt.
Hogyan és milyen adagolásban kell a teát fogyasztani?
1 evõkanálnyi (kb. 4 g) teakeveréket 1 csésze (kb. 2,5 dl) forró vízzel leönteni,
10-15 percig állni hagyni, majd szûrés után fogyasztani. Reggel és este 1-1 csészényi
fogyasztható.
Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?
Az adagolási javaslat betartása esetén az esetleges egyéni túlérzékenység (allergia)
elõfordulhat. Ha nem várt hatást észlel, hagyja abba a tea fogyasztását és forduljon
orvoshoz.
Mire kell még ügyelni a készítmény alkalmazása során?
A teakeveréket gyermekek elõl el kell zárni!
A dobozon feltüntetett lejárati idõn túl ne fogyassza a teát!
Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?
A teakeverék kúraszerûen (legfeljebb 3-4 hétig) is fogyasztható. Amennyiben panaszai
nem szûnnek meg vagy rosszabbodnak, keresse fel kezelõorvosát.
Hogyan kell tárolni a készítményt?
Legfeljebb 25 oC-on, nedvességtõl védve tárolandó.
Csomagolási egység: 100 g
Nyilvántartási szám: OGYI-094/1989
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