
ІНСТРУКЦІЯ 

для медичного застосування лікарського засобу 

 

КЛІМАКТО-ГРАН 

(CLIMACTO-GRAN) 

 

Склад: 

діючі речовини: 10 г гранул містять Lachesis 30CH 20 мг, Sanguinaria canadensis 30CH 20 мг, 

Glonoinum 200CH 20 мг, Cimicifuga 200CH 20 мг, Sulfur 30CH 20 мг;                      

допоміжна речовина: крупка цукрова. 

 

Лікарська форма. Гранули. 

Основні фізико-хімічні властивості: гранули однорідні за кольором, кулеподібної форми, 

білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору, без запаху. 

 

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.  

 

Фармакологічні властивості. 

Фармакодинаміка. Властивості лікарського засобу зумовлені поєднанням рослинних та 

мінеральних компонентів, що входять до його складу. 

Виявляє вегетостабілізуючу, ангіопротекторну, метаболічну, спазмолітичну, протизапальну, 

імуностимулюючу, психотропну, антидепресивну дії. 

 

Клінічні характеристики. 

Показання. У складі комплексної терапії нейроциркуляторних та психоемоційних розладів у 

передклімактеричному та клімактеричному періодах, включаючи: 

 відчуття жару, посилене потовиділення; 

 порушення сну, підвищену збудливість, дратівливість; 

 пригнічений стан; 

 атрофічні процеси у шкірі, сухість слизових оболонок. 

 

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.  

 

Особливі заходи безпеки. У зв’язку з наявністю у складі допоміжної речовини — крупки 

цукрової — проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб, якщо у 

Вас встановлено непереносимість деяких цукрів. 

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Препарат можна 

комбінувати з будь-якими лікарськими засобами та методами лікування. При поєднанні з 

іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомом має становити не менше 30 хв. 

 

Особливості застосування. 

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано. 

 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 

механізмами. Лікарський засіб не містить седативних компонентів і не спричиняє денної 

сонливості, тому не впливає на здатність керувати транспортними засобами. 



 

Спосіб застосування та дози.  

Жінкам у період менопаузи призначають по 5 гранул під язик 1–3 рази на добу курсами по 3 

тижні з перервою 7 днів. 

Гранули слід приймати під язик, тримаючи до повного розсмоктування, за 15–20 хвилин до 

або через годину після їди. 

При необхідності гранули можна заздалегідь розчинити у невеликій кількості води. 

Курс лікування — 3–6 тижнів. 

 

Діти. Не застосовувати. 

 

Передозування. Не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії. 

 

Побічні реакції. У поодиноких випадках можливі алергічні реакції. 

 

Термін придатності. 3 роки. 

 

Умови зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при 

температурі не вище 25 С. 

 

Упаковка. По 10 г у пеналі полімерному; по 1 пеналу в  пачці з картону з маркуванням 

українською мовою. 

 

Категорія відпуску. Без рецепта. 

 

Виробник/заявник ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка». 

 

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності. 

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка». 

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Грушевського, 19. 

 

Місцезнаходження заявника. 

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка». 

Україна, 04050, м. Київ,  Шевченківський район, вулиця Тургенєвська, 76-78. 


