
ІНСТРУКЦІЯ 

для медичного застосування препарату

ХОЛІВЕР

 (CHOLIVER)
 

Загальна характеристика:
основні фізико-хімічні властивості:   круглі, двоопуклі таблетки, вкриті оболонкою темно-коричневого кольору;
склад: екстракт жовчі - 25 мг, екстракт артишока посівного - 25 мг, порошок куркуми високої - 50 мг;
допоміжні речовини: крохмаль, цукроза, магнію карбонат; оболонка: тальк, акація, шелак, спирт полівініловий, титану діоксид, заліза оксид 
(коричневий),  віск  карнауби, парафін.
 

Форма випуску. Таблетки, вкриті оболонкою.

 
Фармакотерапевтична група. Комбіновані препарати, що застосовуються при біліарній патології. АТС  A05A X50.
 
Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка.  Препарат сприяє підвищенню секреторної функції гепатоцитів, що проявляється посиленням виділення жовчі (помірний 
холеретичний ефект) та стимуляцією синтезу жовчних кислот. Рефлекторно підвищує моторно-секреторну функцію травного тракту, 
пригнічуючи процеси бродіння в кишечнику. При регулярному застосуванні препарату зростає здатність печінки до утилізації токсичних 
речовин.
Дія Холіверу обумовлена властивостями біологічно активних речовин, які містяться в екстракті жовчі (холева і хенодеоксихолева кислоти, жовчні 
пігменти, холестерин) та екстрактах лікарських рослин - артишока посівного (Cynara scolymus) і куркуми високої (Curcuma longa).
Жовчні кислоти підвищують секрецію жовчі, що сприяє збільшенню абсорбції жирів, холестерину та жиророзчинних вітамінів. Жовч стимулює 
перистальтику кишечнику та проявляє антисептичні властивості.
Артишок посівний має жовчогінну та сечогінну дії, знижує вміст сечовини у крові, нормалізує обмін речовин, збільшує синтез коферментів у 
гепатоцитах, нормалізує обмін ліпідів і холестерину. Артишок також проявляє гепатопротекторні властивості та захисну дію щодо паренхіми 
печінки і нирок при антибіотикотерапії, сприяє виведенню токсинів.
Куркума висока має противиразкову дію, стимулює утворення жовчі в печінці та її відтік, усуває відчуття тяжкості та здуття кишечнику 
(метеоризм) після їди та регулює процес травлення. Куркума сприяє виведенню холестерину з крові, а також проявляє властивості 
протигрибкового антисептичного засобу при дисбактеріозі кишечнику.
 
Показання для застосування.  Холівер призначають внутрішньо при порушеннях функції гепатобіліарної системи (цироз печінки, хронічний 
гепатит, жовтяниця, холецистит, холангіт, дискінезія жовчовидільних шляхів гіпокінетичного типу), а також при олігурії внаслідок серцевої 
недостатності та цирозу печінки, при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки, при звичних запорах внаслідок атонії кишечнику.
 
Спосіб застосування та дози.   Дорослим та дітям віком понад 4 роки препарат призначають по 2 - 4 таблетки 3 рази на день до або під час 
прийому їжі. 
Дітям  віком до 4 років призначають по 1 - 2 таблетки 3 рази на день.
Тривалість курсу лікування зазвичай становить 10 - 20 днів.
 
Побічна дія.  Препарат, як правило, переноситься добре, проте у деяких хворих при індивідуальній підвищеній чутливості можливий розвиток 
алергічних реакцій (почервоніння, висипання на шкірі, свербіж) або пронос.
 
Протипоказання. Холівер протипоказаний при обструктивних захворюваннях з непрохідністю жовчовидільних шляхів (обтураційна 
жовтяниця), при гострому гепатиті, дистрофії печінки та гострій печінковій недостатності, а також при індивідуальній непереносимості 
компонентів препарату
 
Передозування. При передозуванні Холіверу можливий розвиток виражених алергічних реакцій та діареї. Негайна відміна препарату та 
симптоматична терапія призводять до швидкої редукції клінічних симптомів передозування.
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами.   Повідомлень щодо взаємодій Холіверу з іншими лікарськими засобами дотепер не надходило.
 
Умови та термін зберігання.   Зберігати у  сухому, недоступному для дітей місці, при кімнатній температурі.
Термін придатності – 24 місяці.
 
Умови відпуску.  Без  рецепта.
 
Упаковка. По 100 таблеток, вкритих оболонкою, у пеналі.
 
Виробник. ХАУ ЗІЯНГ ЮНАЙТЕД ФАРМАС ЬЮТІКАЛ ДЖОЇНТ-СТОК КОМПАНІ  - ХГ ФАРМ, В'ЄТНАМ.
 
Адреса. HG Pharm - 288 Bis Nguyen Van Cu Street, Can Tho City - Vietnam.


