
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату 

 
ЕСБЕРІТОКС
(ESBERITOX)

 
Склад лікарського засобу:
діюча речовина : 1 таблетка містить 3,2 мг сухого екстракту (4-9:1) із суміші сировини кореневищ баптизії красильної ( Bapticia tinctoria L): кореня 
ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea Moench): корені ехінацеї паліди (Echinacea pallida Nutt): молоді пагони та листя туї (Thuja occidentalis L.). 
Екстрагент: етанол 30% (об/об)
допоміжні речовини : лактози моногідрат, макрогол 6000, магнія стеарат, сахароза.
 
Лікарська форма. 
Таблетки.
 
Назва і місцезнаходження виробника.
Шапер & Брюммер ГмбХ & Ко . КГ
Банхофштрассе, 35 , 38259 Зал ьцгіттер , Німеччина.
 
Фармакотерапевтична група. 
Імуностимулятори. Код ATC L03A X.
 
Показання для застосування.
Для зміцнення опірності організму як підтримуюча терапія при комплексному лікуванні вірусних застудних захворювань.
 
Протипоказання.
Підвищена чутливість до діючих речовин або до будь-якого з допоміжних компонентів препарату. Не слід застосовувати препарат хворим з 
прогресуючими системними захворюваннями (туберкульоз та саркоїдоз); при аутоімунних захворюваннях (колагеноз, розсіяний склероз); при 
імунодефіцитних станах (СНІД, ВІЛ-інфекції); при імуносупресорних станах, спричинених застосуванням цитостатичних препаратів або 
імуносупресорів, наприклад після трансплантації; при гематологічних захворюваннях (лейкемія, агранулоцитоз).    
 
Особливі застереження.
Препарат містить лактозу, тому його не слід застосовувати пацієнтам з непереносимістю лактози. 
Препарат не слід застосовувати більше 2 тижнів.
 
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Не застосовують у період вагітності та годування груддю.
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. 
Не відома. 
 
 Діти.
Препарат призначений для дітей віком від 4 років.
 
Спосіб застосування та дози.
Дорослі та діти старше 12 років приймають по 3-6 таблеток 3 рази на добу.
Діти віком від 7 до 12 років - по 2 таблетки 3 рази на добу.
Діти віком від 4 до 6 років - по 1-2 таблетки 3 рази на добу.
Таблетки необхідно запивати великою кількістю рідини, бажано водою, або розчиняти в ротовій порожнині вранці, в обід та ввечері.
 
Передозування. 
Передозування не спостерігалось.
 
Побічні ефекти.
Можливі алергічні реакції, такі як шкірні висипання, набряк обличчя, прискорене дихання, запаморочення та зниження артеріального тиску.
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Дослідження взаємодії не проводилися.
 
Термін придатності. 2 роки. 
 
Умови зберігання.
Зберігати при температурі не вище 30 °С.
 
Упаковка. 
По 20 таблеток у блістері, по 2, 3, 5 та 10 блістерів у картонній коробці.
 
Категорія відпуску. Без рецепта.


