
І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату

ЦЕЛЬ Т 
(ZEEL T)

Загальна характеристика:
основні фізико-хімічні властивості: таблетки круглі, плоскі, з фаскою, від білого до біло-жовтого кольору, без запаху;
склад: 1 таблетка містить: Сartilago suis D4 – 0,3 мг, Funiculus umbilicalis suis
D4 – 0,3 мг, Embryo suis D4 – 0,3 мг, Placenta suis D4 – 0,3 мг, Rhus toxicodendron
D2 – 0, 54 мг, Arnica montana D1 – 0,6 мг, Solanum dulcamara D2 – 0,15 мг, Symphytum officinale D8 – 0,15 мг, Sanguinaria с
anadensis D3 – 0,45 мг, Sulfur D6 – 0,54 мг, Nadidum D6 – 0,03 мг, Coenzymum A D6 – 0,03 мг, Natrium diethyloxalaceticum D
6 – 0,03 мг, Acidum alpha-liponicum D6 – 0,03 мг, Acidum silicicum D6 – 3 мг;
допоміжні речовини: магнію стеарат, лактоза.

Форма випуску. Таблетки під’язикові.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Препарат має протизапальну, аналгетичну, хондропротекторну, 
регенеруючу дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин 
рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.
Фармакокінетика. Для гомеопатичних препаратів не визначається.

Показання для застосування. Артрози (деформуючий остеоартроз, гонартрози, поліартрози, спондилоартрози), 
хондропатії, плече-лопатковий періартрит, тендопатії, ревматичний поліартрит.

Спосіб застосування та дози. Разова доза: дорослим і дітям віком від 6 років – 1 таблетка сублінгвально (під язик).
Приймати 3 – 5 разів на добу за 15 – 20 хвилин до їди або через годину після.
Курс лікування – 2 – 4 тижні. Можна повторювати курс лікування декілька разів на рік з інтервалами між курсами не 
менше одного місяця.

Побічна дія. Препарат звичайно добре переноситься, але в деяких випадках можливий прояв підвищеної чутливості до 
компонентів препарату у вигляді алергічної реакції шкіри.

Протипоказання. Вагітність, лактація, дитячий вік до 6 років, індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Передозування. Не відзначалось.

Особливості застосування. З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану можна змінювати тривалість 
курсу лікування та частоту прийому.
Питання про доцільність застосування препарату при непереносимості лактози вирішується індивідуально.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Препарат сумісний з іншими лікарськими засобами. Якщо застосовуються 
лікарські засоби з вираженою гепатотоксичною дією, питання про одночасний прийом з препаратом ЦЕЛЬ Т вирішується 
індивідуально. 

Умови та термін зберігання. Зберігати у зовнішній картонній пачці при температурі від 
15 оС до 25 оС.
Зберігати в місцях, недоступних для дітей!
Термін придатності − 5 років.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. 50 таблеток у поліпропіленовому контейнері, в картонній пачці.

Назва фірми-виробника. Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

Адреса. Д-р Рекевег-штрасе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина. 


