
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ГРИЦИКІВ ТРАВА
(BURSAE PASTORIS HERBA)

Склад: 
діюча речовина: грициків трава (Bursae pastoris herba);
1 пачка містить грициків трави (Bursae pastoris herba) 60 г;
1 фільтр-пакет містить грициків трави (Bursae pastoris herba) 1,5 г.

Лікарська форма. Трава.
Основні фізико-хімічні властивості: шматочки листя, стебел, суцвіть, квіток, плодів різної форми світло-зеленого, зеленого, сірувато-зеленого 
або жовтувато-зеленого кольору з білуватими вкрапленнями.

Фармакотерапевтична група. Препарати, що стимулюють тонус та скорочувальну активність міометрія. Код АТХ G02А Х.

Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка. 
Біологічно активні речовини рослини чинять кровоспинну, в’яжучу, протизапальну, гіпотензивну, сечогінну та жовчогінну дію; посилюють 
скорочувальну діяльність гладкої мускулатури матки, активізують моторику шлунка та прискорюють перистальтику кишечнику.

Клінічні характеристики.
Показання. 
Атонії матки, маткові кровотечі (у комплексному лікуванні).

Протипоказання.
Підвищене згортання крові, тромбоемболія (в анамнезі). Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. 
Невідома.

Особливості застосування.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Протипоказано (підвищує тонус матки).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. 
Не впливає.

Спосіб застосування та дози.
2 столові ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип’яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій 
водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об’єм настою довести 
кип’яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді по 1 столовій ложці 4-5 разів на добу після їди. 
3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 300 мл окропу, закрити і настоювати 15-20 хв. Приймати настій у теплому 
вигляді по ¼  склянки 4-5 разів на добу після їди. 
Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8-15 0С не більше 2 діб.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти. 
Не рекомендується призначати дітям.

Передозування.
Повідомлення відсутні.

Побічні реакції.
Алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж та набряк шкіри). При тривалому застосуванні – зниження артеріального тиску, 
гіперкоагуляція. 

Термін придатності. 3 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 оС у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 60 г у пачках із внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакетах № 20 у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місцезнаходження заявника та/або представника заявника. 
Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.


