
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЕНТЕРОКІНД
(ENTEROKIND®)

Склад лікарського засобу:
діючі речовини: 100 г розчину містять ChamomillaD6 10 г, Cina D6 10 г, Colocynthis D6 10 г, Lac defloratumD6 10 г, Magnesium chloratumD6 10 г;
допоміжні речовини: гліцерин 85 %, вода очищена, ксиліт.

Лікарська форма. Розчин оральний.

Прозорий, безбарвний, в`язкий розчин.

Назва і місцезнаходження виробника. 
Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ.
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Активні компонентипрепаратузменшують біль у животі (у тому числі кишкові коліки) і метеоризм. 

Показання для застосування.
Функціональні кишкові розлади, що супроводжуються болем у животі (у тому числі кишковими коліками) і метеоризмом. 

Протипоказання.
Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.
При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення симптомів захворювання. У цьому випадку слід 
припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.
Препарат містить невелику кількість алкоголю, менше 100 мг на дозу. 
При відсутності поліпшення після 3 днів лікування або при частому повторенні симптомів слід припинити прийом препарату і 
проконсультуватися з лікарем.

Особливі застереження. 
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Препарат призначений для застосування дітям.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. 
Препарат призначений для застосуваннядітям.

Діти. 
Препарат призначають дітям від народження до 6 років.

Спосіб застосування та дози.
Дітям від народження до 6 років:
– при гострих симптомах – по 3 краплі розчину щогодини, але не більше 6 разів на добу;
– після ослаблення симптоматики – по 3 краплі розчину 3 рази на добу.
Курс лікування: 3-6 днів.
Розчин слід приймати за півгодини до або через півгодини після їди, даючи дитині потримати його якийсь час у роті перед тим, як проковтнути. 
При лікуванні дітей грудного віку розчин можна розвести у невеликій кількості води (наприклад, у чайній ложці). 

Передозування.
У випадках передозування можливе підвищення частоти виникнення побічних реакцій. 

Побічні ефекти. 
Можливі алергічні реакції. При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря. 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Невідома.
Застосування даного гомеопатичного лікарського засобу не виключає застосування інших лікарських засобів.

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 20 мл розчину у флаконі; по 1 флакону укартонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.


