
І Н С Т Р У К Ц І Я 
для медичного застосування лікарського засобу 

ЧИСТОТІЛУ ТРАВА   
(CHELIDONII HERBA) 

 

Склад: 
діюча речовина: чистотілу трава (Chelidonii herba); 
1 пачка містить: чистотілу трави (Chelidonii herba) 50 г; 
1 фільтр-пакет містить: чистотілу трави (Chelidonii herba) 1,5 г. 
 
Лікарська форма. Трава. 
Основні фізико-хімічні властивості: шматочки листя, стебел, квіток та плодів різної форми. 
Колір світло-зелений, зелений, блакитно-зелений, сизуватий з яскраво-жовтими, жовтими, 
буруватими,  зеленувато-коричневими,  бурими або чорними вкрапленнями.   
 
Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на систему травлення та метаболізм. 
Код АТХ А16А Х. 
 
Фармакологічні властивості.  
Фармакодинаміка. 
Біологічно активні речовини трави чистотілу чинять жовчогінну, спазмолітичну, 
болезаспокійливу, седативну, бактерицидну, сечогінну дію. 
 
Клінічні характеристики. 
Показання.  
У комплексному лікуванні захворювань печінки та жовчного міхура (гепатитів, холангітів, 
холециститів) та захворювань шкіри (імпетиго, псоріазу, дерматитів, екзем). 
 

Протипоказання.  
Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Епілепсія, бронхіальна астма, 
стенокардія, органічні зміни печінки або нирок, неврологічні синдроми. 
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома. 
 
Особливості застосування. 
Прийом препаратів чистотілу допустимий тільки за призначенням лікаря та під його наглядом. 
 
Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано. 
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами. Може впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або 
іншими механізмами, враховуючи здатність препаратів чистотілу пригнічувати центральну 
нервову систему. 
 
 
Спосіб застосування та дози.  
1 чайну ложку 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 ¼ склянки 2 рази на 
добу за 15 хв до їди.  
1 фільтр-пакет помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і 
настоювати 15-20 хв. Приймати настій у теплому вигляді по ¼ склянки 2 рази на добу за     15 
хв до їди. 



При захворюваннях шкіри застосування настою внутрішньо поєднувати із зовнішнім у вигляді 
примочок.  
Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8-15 оС не більше   2 діб. 
Курс лікування – 2-3 тижні.  
 
Діти. Протипоказано. 
 
Передозування. Унаслідок тривалого внутрішнього застосування препарату та в разі 
перевищення рекомендованих доз можливе запаморочення, отруєння з нудотою та 
блюванням, болем у шлунку; у тяжких випадках може розвинутися параліч дихального 
центру. При виникненні подібних симптомів слід припинити прийом препарату, терапія 
симптоматична.  
 
Побічні реакції. При гіперчутливості можливі алергічні реакції (у тому числі гіперемія, 
свербіж та висипання на шкірі), нудота, блювання, у тяжких випадках – параліч дихального 
центру. При появі побічних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до 
лікаря.  
 
Термін придатності. 3 роки.  
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. 
 
Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 ºС у 
недоступному для дітей місці.  
 
Упаковка.  По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-
пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом. 
 
Категорія відпуску. За рецептом. 
 
Виробник/заявник. ПрАТ «Ліктрави», Україна. 
 
Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місцезнахо-
дження заявника. 
Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21. 


