
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

 
МАСТО-ГРАН

 (MASTO-GRAN)
Склад  лікарського засобу:
діючі речовини: 10 г  гранул містять Conium 30CH  20 мг ( Коніуму 30СН 20 мг), Conium 200 CH  20 мг ( Коніуму 200СН 20 мг), Calcium fluoricum 30СН 
20 мг (Кальціуму флюорикуму 30СН 20 мг), Asterias rubens 30СН 20 мг (Астеріасу рубенсу 30СН 20 мг), Phytolacca  30СН 20 мг (Фітоляки 30СН 20 мг);
допоміжна речовина:  крупка цукрова.
 
Лікарська форма. Гранули.
 
Гранули, однорідні за кольором, кулеподібної форми, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору, без запаху.
 
Назва і місцезнаходження заявника.
ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка». 
Україна, 04050, м . Київ, вул. Тургенєвська,76-78.
 

Назва і місцезнаходження виробника.
ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка». 
Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Грушевського, 19
 

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат. 
 

Властивості зумовлені поєднанням компонентів, що входять до складу препарату. Сприяє нормалізації метаболізму у тканинах та ендокринних 
взаємозв’язків між яєчниками та гіпофізом, поліпшенню венозного відтоку, зміцненню імунної системи організму, що створює передумови для зворотного 
розвитку патологічного процесу при мастопатіях.
 
Показання для застосування.
У комплексному лікуванні фіброзно-кістозної мастопатії, циклічних та нециклічних мастопатій. 
 
Протипоказання.
Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.
 
Належні заходи безпеки при застосуванні.
У зв’язку з наявністю у складі препарату допоміжної речовини крупки цукрової хворим на цукровий діабет перед застосуванням Масто-Грану слід 
проконсультуватися з лікарем.
 
Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Питання про доцільність застосування препарату у період вагітності або годування груддю вирішує лікар індивідуально.
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі   з іншими механізмами.
Дані відсутні.
Діти.
Не застосовують.
 
Спосіб застосування та дози.
Дорослим жінкам призначають по 5 гранул під язик 1 раз на добу курсами по 3 місяці 2 - 3 рази на рік. 
Гранули слід приймати під язик, до повного розсмоктування, за 15 - 20 хв до або через 1 годину після їди. За необхідності гранули можна заздалегідь 
розчинити у невеликій кількості води.
 
Передозування.
Не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії.
 
Побічні ефекти.
У поодиноких випадках можливі алергічні реакції. 
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
При одночасному застосуванні препарату з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомами має становити не менше 30 хв.
 
Термін придатності.
3 роки.
 
Умови зберігання.
Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 оС. 
Зберігати в недоступному для дітей місці.
 
Упаковка.

По 10 г  гранул у пеналі полімерному, в картонній пачці.
 

Категорія відпуску. 
Без рецепта.


