
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

 
ЦИНАРІКС

 
Склад лікарського засобу:
діюча речовина: 1 таблетка, вкрита оболонкою, містить 55 мг нативного сухого екстракту  (80 %) з листя артишоку (4-6:1), стандартизованого за вмістом кофеїлхінних кислот 
щонайменше 3 %, підрахованих за вмістом хлорогенової кислоти;
допоміжні речовини: лактози моногідрат, сахароза, мальтодекстрин, кремнію діоксид колоїдний безводний, целактоза, коповідон, кросповідон, тальк, магнію стеарат, титану 
діоксид (Е 171), акація (гуміарабік), метилцелюлоза, кальцію карбонат, повідон, гліцерин        85 %, хіноліновий жовтий (Е 104), індигокармін (Е 132), метакриловий сополімер 
(тип В), віск монтагліколевий.
 
Лікарська форма.  Таблетки, вкриті оболонкою.
 Двоопуклі, округлі, гладкі, блискучі таблетки жовто-зеленого кольору.
 
Назва і місцезнаходження виробника.
Фармацеутіше фабрік Монтавіт ГмбХ,
Зальбергштрасе 96, 6067 Абзам, Австрія.
PharmazeutischeFabrik Montavit GesmbH,
Salzbergstrasse 96, 6067 Absam, Austria.
 
Фармакотерапевтична група.
Засоби, що застосовуються при захворюваннях печінки та жовчовивідних шляхів.
Код АТС А05А Х. 
 
Основними інгредієнтами, які визначають ефективність екстракту листків артишоку посівного є біологічно активні речовини (кофеїлхінні кислоти, флавоноїди, секвітерпенові 
лактони). Стандартизований екстракт артишоку м’яко стимулює продукцію жовчі протягом довготривалого часу, що запобігає застою жовчі в жовчовивідних шляхах, усуває 
диспептичні розлади; посилює секрецію панкреатичних ферментів. 
Комплексна дія компонентів препарату Цинарікс чинить жовчогінну, гепатопротекторну та  сечогінну дію; покращує обмінні процеси в організмі.
 
Показання для застосування.
Диспептичні розлади при функціональних порушеннях жовчовивідної системи, дискінезія жовчних шляхів, хронічний холецистит, постхолецистектомічний синдром, хронічний 
гепатит, хронічна інтоксикація гепатотоксичними речовинами. 
 
Протипоказання.
Підвищена чутливість до одного з інгредієнтів препарату; стеноз жовчовивідних шляхів, нагноєння (емпієма) жовчного міхура, тяжка печінкова недостатність.
 
Належні заходи безпеки при застосуванні.
Препарат містить лактозу, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатності лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції  
не рекомендується застосування препарату. 
Препарат містить сахарозу, що слід враховувати хворим на цукровий діабет.
 
Особливі застереження. 
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Для екстракту артишоку не існує достовірних даних про його застосування під час вагітності. Експериментальні дані свідчать про відсутність тератогенного чи іншого 
негативного впливу на вагітність та постнатальний період. Не існує даних, що свідчать про екскрецію діючої речовини в грудне молоко. 
Застосування препарату у період вагітності рекомендується за призначенням лікаря, якщо очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода. На період 
годування груддю застосування препарату рекомендовано припинити.
Здатність впливати на швидкість реакцій при керуванні автотранспортом або роботі   з іншими механізмами.
Препарат не впливає на здатність керувати автомобілем або іншими механічними засобами. Діти. Препарат застосовують для лікування дітей віком старше 12 років.
 
Спосіб застосування та дози.
Внутрішньо  дорослим і дітям старше 12 років по 1-2 таблетки 3 рази на добу до або під час прийому їжі. 
Термін лікування визначає лікар індивідуально залежно від характеру та перебігу захворювання. 
 
Передозування.
Не описане. Можливе посилення побічних ефектів.
 
Побічні ефекти.
При  тривалому застосуванні препарату дуже рідко (< 1/ 10000)  можливий розвиток  легких гастроінтестинальних симптомів – дискомфорт в епігастральній області, пронос, 
печія. 
При підвищеній чутливості до компонентів препарату можливий розвиток алергічних реакцій.
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.   
Не виявлені.

Термін придатності.   
5 років.
 
Умови зберігання.
Зберігати при температурі не вище 30о С в оригінальній картонній упаковці для захисту від світла. Зберігати в недоступному для дітей місці. 
 
Упаковка.
24 таблетки: 2 блістери по 12 таблеток, запаковані в картонну коробку.
60 таблеток: 5 блістерів по 12 таблеток, запаковані в картонну коробку.
 
Категорія відпуску.
Без рецепта.


