
ІНСТРУКЦІЯ 
для медичного застосування лікарського засобу 

 
ІНФЛЮЦИД 
(INFLUCID®) 

 
Склад: 
діючі речовини: Aconitum D3, Gelsemium D3, Ipecacuanha D3, Phosphorus D5, Bryonia D2, 
Eupatorium perfoliatum D1; 
100 г розчину містять Aconitum D3 10 г, Gelsemium D3 10 г, Ipecacuanha D3 10 г, Phosphorus D5 
10 г, Bryonia D2 10 г, Eupatorium perfoliatum D1 10 г; 
допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена. 
 
Лікарська форма. Розчин оральний. 
Основні фізико-хімічні властивості: прозора, світло-жовта рідина, іноді з зеленим відтінком, 
із запахом алкоголю, злегка пряним, злегка солодкуватим. 
 
Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат. 
 
Фармакологічні властивості. 
Препарат містить шість активних компонентів, найбільш прийнятних для лікування гострих 
застудних захворювань верхніх дихальних шляхів і грипу. Засіб швидко зупиняє типові ознаки 
гострої інфекції дихальних шляхів, такі як гарячка, головний біль, болючість м’язів, а також 
риніт, фарингіт. Препарат посилює природний захист організму і сприяє швидкому 
видужанню і відновленню сил після перенесеного захворювання, у такий спосіб зменшує 
ознаки виснаження (астенічний синдром) або запобігає їм. Застосування препарату при 
перших проявах захворювання або відразу після контакту з людьми, які захворіли, сприяє 
запобіганню розвитку захворювання.  
 
Клінічні характеристики. 
Показання. 
Профілактика і лікування грипоподібних інфекцій, що супроводжуються лихоманкою та 
інших гострих респіраторних вірусних інфекцій, підтримуюче лікування грипу. 
 
Протипоказання.  
Через вміст спирту Інфлюцид не можна застосовувати хворим з алкогольною залежністю. 
Підвищена чутливість до компонентів препарату. 
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома. 
 
Особливості застосування. 
При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення 
симптомів захворювання. У цьому випадку слід припинити прийом препарату і 
проконсультуватися з лікарем. 
Препарат Інфлюцид містить 46 об. % спирту, тому існує підвищений ризик для здоров’я 
пацієнтів із захворюваннями печінки, хворих на алкоголізм, а також вагітних.  

При збереженні високої температури тіла або при її підвищенні до рівня понад 39 оС, при 
збереженні або нез’ясованості симптоматики, а також при появі нових симптомів слід 
проконсультуватися з лікарем, оскільки може йти мова про хвороби, які вимагають медичної 
допомоги. 
 
Застосування у період вагітності або годування груддю. 



Інфлюцид у період вагітності або годування груддю можна застосовувати лише після 
ретельної оцінки лікарем співвідношення користь для матері/ризик для плода (дитини). 
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами. Не впливає. 
 
Спосіб застосування та дози. 
При гострому захворюванні застосовувати по 10 крапель розчину щогодини (не більше 12 
разів на добу) до настання покращення. При подальшому лікуванні – по 10 крапель розчину 3 
рази на добу до повного одужання. 
Тривалість лікування – 7– 10 днів (до повного зникнення симптомів). 
Для профілактики респіраторно-вірусної інфекції рекомендується приймати по 10 крапель 
розчину 3 рази на добу. 
Тривалість застосування після контакту з хворими на респіраторну інфекцію або грип – 1 
тиждень. 
Розчин приймають за півгодини до їди або через півгодини після їди, потримавши його деякий 
час у роті перед тим як проковтнути. Дітям віком від 12 років препарат можна розчиняти у 
невеликій кількості води (наприклад у чайній ложці води). 
 
Діти. Препарат призначають дітям віком від 12 років. 
Дітям віком від 1 до 12 років рекомендується застосовувати препарат Інфлюцид в таблетках. 
 
Передозування.  
У випадках передозування можливе підвищення частоти виникнення побічних реакцій. 
 
Побічні реакції. 
У поодиноких випадках можливі реакції гіперчутливості, включаючи висипання на шкірі, 
шлунково-кишкові розлади, включаючи нудоту, блювання або діарею. 
При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та 
звернутися до лікаря. 
 
Термін придатності. 5 років. 
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. 
 
Умови зберігання. 
Зберігати при температурі не вище 25 ºC у недоступному для дітей місці. 
 
Упаковка. По 30 мл розчину у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці. 
 
Категорія відпуску. Без рецепта. 
 
Виробник. 
Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ/ 
Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG. 
 
Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності. 
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина/ 
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany. 
 



ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению лекарственного средства 

 
ИНФЛЮЦИД 
(INFLUCID®) 

 
Состав: 
действующие вещества: Aconitum D3, Gelsemium D3, Ipecacuanha D3, Phosphorus D5, Bryonia 
D2, Eupatorium perfoliatum D1; 
100 г раствора содержат Aconitum D3 10 г, Gelsemium D3 10 г, Ipecacuanha D3 10 г, Phosphorus 
D5 10 г, Bryonia D2 10 г, Eupatorium perfoliatum D1 10 г; 
вспомогательные вещества: этанол 96 %, вода очищенная. 
 
Лекарственная форма. Раствор оральный. 
Основные физико-химические свойства: прозрачная, светло-желтая жидкость, иногда с 
зеленым оттенком, с запахом алкоголя, слегка пряным, слегка сладковатым. 
 
Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат. 
 
Фармакологические свойства. 
Препарат содержит шесть активных компонентов, наиболее приемлемых для лечения острых 
простудных заболеваний верхних дыхательных путей и гриппа. Средство быстро купирует 
типичные признаки острой инфекции дыхательных путей, такие как лихорадка, головная боль, 
болезненность мышц, а также ринит, фарингит. Препарат усиливает естественную защиту 
организма и способствует быстрому выздоровлению и восстановлению сил после 
перенесенного заболевания, таким образом уменьшает или предотвращает признаки 
истощения (астенический синдром). Применение препарата при первых проявлениях 
заболевания или сразу после контакта с заболевшими людьми способствует предотвращению 
развития заболевания. 
 
Клинические характеристики. 
Показания. 
Профилактика и лечение гриппоподобных инфекций, которые сопровождаются лихорадкой и 
других острых респираторных вирусных инфекций, поддерживающее лечение гриппа. 
 
Противопоказания.  
Из-за содержания спирта Инфлюцид нельзя назначать больным с алкогольной зависимостью. 
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. 
Неизвестно. 
 
Особенности применения. 
При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное 
ухудшение симптомов заболевания. В этом случае следует прекратить прием препарата и 
проконсультироваться с врачом. 
Препарат Инфлюцид содержит 46 об. % спирта, поэтому существует повышенный риск для 
здоровья пациентов, страдающих заболеваниями печени и алкоголизмом, а также беременных. 
При сохранении высокой температуры тела или при ее повышении до уровня выше 39 оС, при 
сохранении или неясности симптоматики, а также при появлении новых симптомов следует 
проконсультироваться с врачом, так как может идти речь о болезнях, требующих медицинской 
помощи. 
 
Применение в период беременности или кормления грудью. 



Инфлюцид в период беременности или кормления грудью можно применять только после 
тщательной оценки врачом соотношения польза для матери/риск для плода (ребенка). 
 
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими 
механизмами. Не влияет. 
 
Способ применения и дозы. 
При остром заболевании принимать по 10 капель раствора каждый час (не более 12 раз в 
сутки) до наступления улучшения. При последующем лечении – по 10 капель раствора 3 раза 
в сутки до полного выздоровления. 
Длительность лечения – 7–10 дней (до полного исчезновения симптомов). 
Для профилактики респираторно-вирусной инфекции рекомендуется принимать по 10 капель 
раствора 3 раза в сутки. 
Длительность применения после контакта с больными острой респираторной инфекцией или 
гриппом – 1 неделя. 
Раствор принимают за полчаса до еды или через полчаса после еды, подержав его перед 
проглатыванием некоторое время во рту. Детям старше 12 лет препарат можно растворить в 
небольшом количестве воды (например в чайной ложке воды). 
 
Дети. Препарат назначают детям от 12 лет. 
Детям от 1 до 12 лет рекомендуется применять препарат Инфлюцид в таблетках. 
 
Передозировка. 
В случаях передозировки возможно повышение частоты возникновения побочных реакций. 
 
Побочные реакции. 
В редких случаях возможны реакции гиперчувствительности, включая высыпания на коже, 
желудочно-кишечные расстройства, включая тошноту, рвоту или диарею. 
При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение 
препарата и обратиться к врачу. 
 
Срок годности. 5 лет. 
Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке. 
Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25 ºC в недоступном для детей месте. 
 
Упаковка. По 30 мл раствора во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке. 
 
Категория отпуска. Без рецепта. 
 
Производитель. 
Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ/ 
Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG. 
 
Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности. 
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия/ 
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany. 
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