
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

КРУШИНИ КОРА 
(FRANGULAECORTEX)

 
Cклад лікарського засобу: 
діюча речовина:крушини кора.  
 
Лікарська форма.Кора.
 
Подрібнена сировина: шматочки кори різної форми. Колір кори з зовнішньої сторони – сірувато-
коричневий або темно-коричневий, з внутрішньої – оранжево-коричневий, червонувато-коричневий або 
темно-червоний;
порошок крупний: шматочки кори різної форми сірувато-коричневого, темно-коричневого, оранжево-
коричневого, червонувато-коричневого, темно-червоного кольору. 
 
Назва і місцезнаходження виробника. 
ПрАТ «Ліктрави».
Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21
 

Фармакотерапевтична група.  Проносні засоби. Код АТС  А06А В07.
 
Біологічно активні речовини препарату чинять м’яку проносну дію, механізм якої полягає у посиленні 
перистальтики товстої кишки, не подразнюючи  слизової оболонки і не впливаючи на тонкий кишечник. 
Послаблююча дія настає через 8-12 годин після приймання.
 
Показання для застосування. Атонія кишечнику, звичні запори.
 

Протипоказання.Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Запори неврогенного та 
ендокринного походження, спастичні запори, кишкова непрохідність, кровотечі, синдром гострого живота, 
апендицит, гострий гастроентероколіт, інші запальні процеси у черевній порожнині,  гострі пропасні стани. 
 
Належні заходи безпеки при застосуванні.
Тривалий прийом препарату призводить до звикання та ослаблення або відсутності проносного ефекту. 
Щоб запобігти звиканню, доцільно чергувати з іншими проносними засобами. 
 
Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Протипоказано.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими 
механізмами.
Не впливає.
Діти. Застосування препарату рекомендується дітям старше 12 років.
 

Спосіб застосування та дози. 1 столову ложку кори помістити в емальований посуд, залити 200 мл 
гарячої кип’яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані      30 хв. Охолодити при 
кімнатній температурі 10 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести 
кип’яченою водою до 200 мл. Застосовувати у теплому вигляді дорослим по 1/2 склянки на ніч, дітям 
старше 12 років –                                     по 1/4–1/3 склянки на ніч. Перед застосуванням відвар збовтати.
2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати
15-20 хв. Застосовувати у теплому вигляді дорослим по 100 мл на ніч, дітям старше 12 років – по 1/4–1/3 
склянки (50-60 мл) на ніч.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.
 



Передозування. При передозуванні можливі колікоподібний біль у животі, тенезми, відчуття дискомфорту. 
При появі вказаних симптомів слідприпинити прийом препарату. Лікування – симптоматичне.
 

Побічні ефекти. При тривалому застосуванні можуть розвинутися: діарея з метаболічними порушеннями, 
дегідратація, зниження функції ферментів кишечнику, атонія товстого кишечнику, колікоподібний біль, 
алергічні реакції. 
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.
 
Термін придатності. 5 років. 
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
 
Умови зберігання. 
Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 ºС. 
Приготовлену водну витяжку – при температурі 8-15 ºС не більше 2 діб. 
 
Упаковка. По 75 г або по 100 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 2.5 г у фільтр-пакетах                           в 
упаковці № 20.
 
Категорія відпуску. Без рецепта.
 

 
ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата
КРУШИНЫ КОРА 

(FRANGULAE  CORTEX)
 
Состав лекарственного средства: 
действующее вещество:крушины кора.
 
Лекарственная форма. Кора.
 
Измельченное сырье: кусочки коры различной формы. Цвет коры с наружной стороны –  серовато-
коричневый или темно-коричневый, с внутренней – оранжево-коричневый, красновато-коричневый или 
темно-красный; 
порошок крупный: кусочки коры различной формы серовато-коричневого, темно-коричневого, оранжево-
коричневого, красновато-коричневого, темно-красного цвета.
 
Название и местонахождение производителя.
ЧАО «Лектравы».
Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.
 
Фармакотерапевтическая группа. Слабительные средства. Код АТС  А06А В07.
 
Биологически активные вещества препарата оказывают мягкое слабительное действие, механизм которого 
заключается в усилении перистальтики толстой кишки, не раздражая слизистой оболочки и не оказывая 
действия на тонкий кишечник. Слабительное действие наступает через 8-12 часов после приема.
 
Показания к применению. Атония кишечника, привычные запоры.
 



Противопоказания. Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Запоры 
неврогенного и эндокринного происхождения, спастические запоры, кишечная непроходимость, 
кровотечения, синдром острого живота, аппендицит, острый гастроэнтероколит, другие воспалительные 
процессы в брюшной полости, острые лихорадочные состояния.
 
Надлежащие меры безопасности при применении.
Длительный прием препарата приводит к привыканию и ослаблению или отсутствию слабительного 
эффекта. Во избежание привыкания, целесообразно чередовать с другими слабительными средствами. 
 
Особые предостережения.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Противопоказано.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими 
механизмами.
Не влияет.
Дети. Применение препарата рекомендуется детям старше 12 лет.
 
Способ применения и дозы. 1 столовую ложку коры поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл 
горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 30 мин. Охладить при 
комнатной температуре 10 мин, процедить, остаток отжать в процеженный отвар. Объем отвара довести 
кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде взрослым по 1/2 стакана на ночь, детям старше 12 
лет – по 1/4-1/3 стакана на ночь. Перед применением отвар взболтать.
2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить100 мл кипятка, закрыть и 
настаивать 15-20 мин. Принимать в теплом виде взрослым по 100 мл на ночь, детям старше 12 лет – по 1
/4-1/3  стакана (50-60 мл) на ночь.
Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.
 
Передозировка. При передозировке возможны коликообразная боль в животе, тенезмы, ощущение 
дискомфорта. При появлении указанных симптомов следует прекратить прием препарата. Лечение – 
симптоматическое.
 
Побочные эффекты.  При длительном применении могут развиться диарея с метаболическими 
нарушениями, дегидратация, понижение функции ферментов кишечника, атония толстого кишечника, 
коликообразная боль, аллергические реакции. 
 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Неизвестно.
 
Срок годности. 5 лет. 
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
 
Условия хранения. 
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 ºС. 
Приготовленное водное извлечение – при температуре 8-15 ºС не более 2 суток. 
 
Упаковка.  
По 75 г или по 100 г в пачках с внутренним пакетом, по 2.5 г в фильтр-пакетах в упаковке    № 20.
 
Категория отпуска. Без рецепта.


