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ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

 

КУКУРУДЗИ СТОВПЧИКИ З ПРИЙМОЧКАМИ
(STYLI CUM STIGMATIS ZEAE MAYDIS)

Склад:
діюча речовина: кукурудзи стовпчики з приймочками.
 

Лікарська форма. Стовпчики з приймочками.
Основні фізико-хімічні властивості:
подрібнена сировина: ниткоподібні шматочки коричневого, коричнево-червоного, світло-жовтого кольору, які проходять крізь сито з отворами діаметром
7 мм. Запах слабкий, своєрідний. Смак із відчуттям слизькості;
порошок крупний: ниткоподібні шматочки коричневого, коричнево-червоного, світло-жовтого кольору, які проходять крізь сито з отворами діаметром 2 
мм. Запах слабкий, своєрідний. Смак із відчуттям слизькості.
 
Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при біліарній патології.                   Код АТХ А05А Х.
 
       Фармакологічні властивості.
       Фармакодинаміка.
Біологічно активні речовини препарату чинять жовчогінну, діуретичну (збільшують на                  150–160 % відтік сечі), кровоспинну і гіпоглікемічну 
дію; збільшують секрецію жовчі, зменшують її в’язкість, знижують вміст білірубіну, підвищують вміст протромбіну в крові і пришвидшують її 
згортання, сприяють виведенню із сечею уратів, оксалатів, фосфатів.
Фармакокінетика.Не визначалась.
 
      Клінічні характеристики.
Показання.
Холецистити, холангіти, гепатити з порушенням жовчовиділення; цистити, сечокам’яна хвороба, набряки; геморагічні діатези, кровотечі, спричинені 
зниженням рівня протромбіну (у складі комплексної терапії).
 
Протипоказання.
Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Підвищене згортання крові, збільшений протромбіновий індекс, тромбофлебіт, 

mailto:


жовчокам’яна хвороба з наявністю каменів більше 10 мм у діаметрі, обтураційна жовтяниця, анорексія.
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.Не вивчались.
 
      Особливості застосування.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.
 
Спосіб застосування та дози.  
3 столові ложки стовпчиків з приймочками помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип’яченої води, закрити кришкою і настоювати на 
киплячій водяній бані                               15 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хвилин, процідити, залишок віджати до 
процідженого настою. Об’єм настою довести кип’яченою водою до 200 мл.
Приймати у теплому вигляді кожні 3-4 години: дорослим та дітям віком від 14 років – по                  1-3 столові ложки; дітям віком 10-14 років – по 1 
столовій ложці, 7-10 років – по                             1 десертній ложці, 3-7 років – по 1 чайній ложці. Перед застосуванням настій збовтати.
2 фільтр-пакети покласти у скляний або емальований посуд, залити 200 мл (1 склянка) окропу, закрити і настоювати 15 хвилин. Приймати у теплому 
вигляді кожні 3-4 години: дорослим та дітям віком від 14 років – по 2-6 столові ложки; дітям віком 10-14 років – по                   2 столові ложки, 7-10 
років – по 2 десертні ложки, 3-7 років – по 2 чайній ложки. Перед застосуванням настій збовтати.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.
 
Діти.
Препарат застосовувати дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.
 
Передозування.
Не виявлене.
 
Побічні реакції.
Можливі алергічні реакції (у т.ч. почервоніння, висипання, риніт).
 
Термін придатності. 3 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
 
Умови зберігання.
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці; приготовлений настій зберігати при температурі від 8 
°С до 15 °С не більше 2 діб.
 
Упаковка.
По 30 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці.
 



Категорія відпуску. Без рецепта.
 
        Виробник. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
 
        Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.
        69050, Україна, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.
 
        Заявник. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
 
        Місцезнаходження заявника.
        69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.


