
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

 

ТРИНЕФРОН-ЗДОРОВ'Я  
(TRINEPHRON-ZDOROVYE)

 
 
Склад лікарського засобу:
діюча речовина:
100 г крапель містять екстракту рідкого (1:16) з лікарської рослинної сировини: золототисячника трави (Herba Centaurii), розмарину лікарського листя (Folia Rosmarini officinalis
), любистку лікарського кореня (Radix Levistici officinalis)  (1:1:1)  - 29 г;
допоміжні речовини:  етанол 19 об. %, вода очищена.
 
 
Лікарська форма. Краплі оральні.
 
Прозора, злегка мутна рідина жовто-коричневого кольору зі специфічним запахом. Допускається легка опалесценція або випадіння незначного осаду в процесі зберігання.
 
Назва і місцезнаходження виробника. 
ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я». 
Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22.
 
Фармакотерапевтична група.   Засоби, що застосовуються в урології. Код АТС G04В Х50.
 
Рослинні компоненти, що входять до складу препарату, виявляють комплексну активність, що проявляється у протизапальній дії та усуненні спазму сечовивідних шляхів, 
сечогінному, вазодилатаційному та антибактеріальному ефектах. Під впливом препарату посилюється виділення солей сечової кислоти і змінюється кислотність сечі, що запобігає 
 утворенню та росту  конкрементів у сечовивідних шляхах і протидіє росту бактерій.
Внаслідок дії розмаринової кислоти пригнічується вивільнення медіаторів запалення, що зумовлює стійкий протизапальний ефект. Усі рослинні компоненти, що входять до 
складу препарату, містять речовини (фенолкарбонові кислоти, ефірні олії та тощо), що зумовлюють широку антимікробну дію препарату. Дія препарату на канальцеву і 
клубочкову систему нирок призводить до зниження виділення білка при протеїнурії.
 
Показання для застосування.
Основна (базисна) терапія, а також як компонент комплексної терапії при гострих та хронічних інфекціях сечового міхура (цистит) і нирок (пієлонефрит), у тому числі й у 
вагітних жінок.
Хронічні   неінфекційні захворювання нирок (гломерулонефрит, інтерстиціальний нефрит).
Профілактика утворення сечових каменів, у тому числі й після їх видалення.
 
Протипоказання.
Ø  Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.
Ø  Пептична виразка у стадії загострення.
Ø  Краплі не слід застосовувати  як монотерапію у випадках порушення функції нирок.
Ø  Не слід застосовувати препарат для діуретичної терапії набряків, спричинені серцевою або нирковою недостатністю.

 
Особливі застереження. Під час зберігання можливе незначне помутніння або випадіння осаду, що не впливає на дію препарату.
При застосуванні  крапель  необхідно споживати достатню кількість рідини.
 
Застосування у період вагітності або годування груддю. Препарат застосовують у період вагітності або годування груддю при дотриманні рекомендацій щодо застосування та 
після оцінки лікарем співвідношення користь для матері/ризик для плода (дитини).
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.  Препарат у рекомендованих дозах не впливає на 
здатність керувати транспортом і працювати з механізмами.
  
Діти. Дітям  краплі слід  застосовувати у розведеному вигляді.
Препарат не рекомендується застосовувати дітям віком до 1 року.
 
 

Спосіб застосування та дози.   Препарат приймають у такому дозовому режимі:
 

- дорослі  – по 50 крапель 3 рази на день;
- діти віком 1-5 років – по 15 крапель 3 рази на день;
- діти страше 6 років – по 25 крапель 3 рази на день.

 

Після ослаблення гостроти захворювання прийом препарату слід продовжувати протягом 4-6 тижнів. Краплі приймають, як правило, в нерозведеному вигляді. Дітям   краплі 
потрібно  додавати у сік або чай. Перед вживанням збовтувати.
 
 

Передозування. Випадки отруєння препаратом внаслідок його передозування невідомі.
 
Побічні ефекти.    Дуже рідко у раз І підвищеної чутливості на складові компоненти препарату можуть виникати алергічні реакції, такі як висипання, кропив’янка, свербіж, 
гіперемія шкіри,  а також порушення з боку шлунково-кишкового тракту (нудота, блювання, пронос).
У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату і звернутися до лікаря.
 
 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. 
Негативні ефекти внаслідок взаємодії препарату з іншими препаратами  невідомі.
 
 

Термін придатності. 3 роки.
 
Умови зберігання.  Зберігати в оригінальній упаковці при температурі  не вище 25 С.
Зберігати в недоступному для дітей місці. 
Термін придатності  препарату після розкриття флакону 6 місяців.
 
Упаковка. Краплі оральні по 50 мл або 100 мл у флаконі, закупореному пробкою-крапельницею та кришкою,  у коробці.
 
 

Категорія відпуску.    Без рецепта.


