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

ПОЛИНУ ГІРКОГО ТРАВА 
(ARTEMISIAE ABSINTHII HERBA) 

 

Склад: 
діюча речовина: полину гіркого трава (Artemisiae  absinthii  herba); 
1 пачка містить: полину гіркого трави (Artemisiae  absinthii  herba) 75 г; 
1 фільтр-пакет містить: полину гіркого трави (Artemisiae  absinthii  herba) 1,5 г. 
 
Лікарська форма. Трава. 
Основні фізико-хімічні властивості: шматочки листя, стебел, кошиків різної форми сірого, 
зеленого, жовтого, зеленувато-сірого кольору.   
 
Фармакотерапевтична група. Засоби для підвищення апетиту. Код АТХ А15. 
 
Фармакологічні властивості.  
Фармакодинаміка.  
Біологічно активні речовини препарату збуджують апетит, стимулюють функцію залоз 
органів травлення, підвищують секрецію жовчі, панкреатичного і шлункового соків, чинять 
протизапальну, антисептичну дію. 
 
Клінічні характеристики. 
Показання.  
Для підвищення апетиту і покращення секреторної діяльності органів травлення при гастритах 
з пониженою секреторною функцією шлунка; у складі компексної терапії холециститів, 
дискінезій жовчних шляхів. 
 

Протипоказання.  
Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Виразка шлунка та 
дванадцятипалої кишки, жовчокам'яна хвороба; наявність в анамнезі кровотеч із органів 
малого таза; анемія; епілепсія. 
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома. 
 

Особливості застосування. 
Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано (препарат підвищує 
тонус матки). 
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами. Не впливає. 
 
Спосіб застосування та дози.  
2 чайні 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 протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об’єм 
настою довеси кип’яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді за 30 хв до їди: 
дорослим та дітям віком від 14 років – по 1 столовій ложці 3-4 рази на добу, дітям віком      10-
14 років – по 1 десертній ложці 3 рази на добу, 5-10 років – по 1 чайній ложці 3 рази на добу.  
3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і 
настоювати 15 хв. Приймати настій у теплому вигляді за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком 
від 14 років – по 1 столовій ложці 3-4 рази на добу, дітям віком 10-14 років – по            1 
десертній ложці 3 рази на добу, 5-10 років – по 1 чайній ложці 3 рази на добу. 
Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8-15 оС не більше 2 діб. 



Курс лікування – 2-3 тижні. Між курсами обов’язкові перерви до 2 місяців. 
 
Діти. Препарат застосовувати дітям віком від 5 років. 
 
Передозування. При тривалому застосуванні можливі атонічні закрепи. Прийом у підвищених 
дозах, особливо тривалий, може призвести до отруєння – розвитку судом, галюцинацій та 
спричинити так звану полинну епілепсію. Лікування симптоматичне.  
 
Побічні реакції.  
Можливі реакції підвищеної чутливості (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж), нудота, 
блювання. При появі побічних реакцій препарат відмінити.  
 
Термін придатності. 2 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, 
зазначеного на упаковці. 
 
Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС у 
недоступному для дітей місці.  
 
Упаковка.  По 75 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. Без рецепта. 
 
Виробник/заявник. ПрАТ «Ліктрави», Україна. 
 
Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місцезнахо-
дження заявника. 
Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21. 


