
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

 
ГАСТРОФІТ

Склад:
діючі речовини: 1 упаковка (100 г) містить суміш лікарської рослинної сировини: cолодки коренів (Liquiritiae
radix) 8 г, cофори японської плодів (Sophorae japonicae fructus) 8 г, алтеї коренів (Althaeae radix) 7 г, 
кропиви листя (Urticae folium) 7 г, м'яти перцевої листя (Menthae piperitae folium) 7 г, нагідок квіток (
Calendulae flos) 7 г, ромашки квіток (Matricariae flos) 7 г, цмину піщаного квіток (Helichrysiarenarii flos) 7 г, 
шипшини плодів (Rosae pseudo-fructus) 7 г, аїру коренів (Calami radix) 6 г, бузини квіток (Sambuci flos) 6 г, 
деревію трави (Millefoliiherba) 6 г, звіробою трави (Hyperici herba) 6 г, шавлії лікарської листя (Salviae
officinalis folium) 6 г, полину гіркого трави (Absinthii herba) 5 г.

Лікарська форма. Збір.
Основні фізико-хімічні властивості: суміш шматочків різної форми сірувато-зеленого кольору із 
коричнювато-червоними, оранжевими, жовтими і білими включеннями. Запах слабкий, приємний.

Фармакотерапевтична група. 
Засоби, що впливають на систему травлення і метаболічні процеси. 
Код АТХ А16А Х.

Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка. 
ГАСТРОФІТ проявляє спазмолітичні властивості, стимулює репаративні процеси у слизовій оболонці 
шлунка та дванадцятипалої кишки, регулює функції травного тракту, нормалізує моторику кишечнику. Має 
також жовчогінну та вітрогінну дію.

Клінічні характеристики.
Показання. Хронічний гастрит зі збереженою або зниженою кислотоутворювальною функцією шлунка; 
функціональна диспепсія; дуоденіт; профілактика рецидивів та у складі комплексного лікування виразкової
хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, коліту.

Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату. Гіпертонічна хвороба ІІБ-ІІІ 
ступенів, гостра та хронічна серцева недостатність, гіпокаліємія, обтураційна жовтяниця, жовчокам’яна 
хвороба з наявністю каменів понад 10 мм у діаметрі, гострий холецистит, гострий гепатит, цироз печінки, 
гострий панкреатит, круп, обструктивний бронхіт, спазмофілія, тромбофлебіт, підвищене згортання крові. 

Особливі заходи безпеки. Під час лікування слід уникати інтенсивного УФ-випромінювання.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.  При тривалому застосуванні 
одночасно з серцевими глікозидами, адренокортикостероїдами, антиаритмічними препаратами (хінідин), 
проносними засобами,  тіазидними та петльовими діуретиками можливе порушення водно-електролітного 
балансу.

Особливості застосування.
Застосування у період вагітності або годування груддю. У зв’язку з відсутністю достатнього досвіду 
застосування препарату у період вагітності його слід застосовувати за призначенням лікаря у випадках, 
коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для розвитку плода. При необхідності 
застосування препарату слід припинити годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.У 
період застосування препарату слід утримуватися від потенційно небезпечних видів діяльності, що 
потребують підвищеної уваги та швидкості психомоторних реакцій (керування транспортними засобами та 
робота зі складними механізмами).



Спосіб застосування та дози. 2 столові ложки збору заварити у 500 мл окропу, настояти у закритому 
посуді протягом 1 години, процідити.
Дорослим та дітям віком від 12 років приймати у теплому вигляді по ⅔ склянки (150 мл) за 
20-30 хвилин до їди 3 рази на добу.
Тривалість застосування визначає лікар. У середньому курс лікування становить від 1 до 2 місяців, при 
необхідності курс можна повторити.

Діти. Препарат протипоказаний дітям віком до 12 років.

Передозування. Можливе посилення проявів побічних реакцій, диспептичні явища, набряки, підвищення 
артеріального тиску.

Побічні реакції.  Препарат зазвичай добре переноситься пацієнтами. Однак, враховуючи 
багатокомпонентний склад препарату, в окремих випадках, як правило, при індивідуальній гіперчутливості 
до будь-якого компонента препарату або порушенні рекомендованого режиму його прийому можливий 
розвиток алергічних реакцій, у тому числі свербіж, висипання, кропив’янка, дерматит, набряк шкіри, 
фоточутливість. У випадку появи будь-яких негативних реакцій необхідно звернутися до лікаря.

Термін придатності. 2 роки. Не застосовувати після завершення терміну придатності, зазначеного на 
упаковці.

Умови зберігання. В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей 
місці.

Упаковка. По 100 г у пакеті, вкладеному в пачку.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності. Україна, 61091, 
Харківська обл., м. Харків, вул. Харківських дивізій, 20 літ. «А-5».

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

 
ГАСТРОФІТ

Склад:
діючі речовини: 1 фільтр-пакет (1,5 г) містить суміш лікарської рослинної сировини: cолодки коренів (
Liquiritiae radix) 120 мг, cофори японської плодів (Sophorae japonicae fructus) 120 мг, алтеї коренів (Althaeae
radix) 105 мг, кропиви листя (Urticae folium) 105 мг, м'яти перцевої листя (Menthae piperitae folium) 105 мг, 
нагідок квіток (Calendulae flos) 105 мг, ромашки квіток (Matricariae flos) 105 мг, цмину піщаного квіток (
Helichrysiarenarii flos) 105 мг, шипшини плодів (Rosae pseudo-fructus) 105 мг, аїру коренів (Calami radix) 90 
мг, бузини квіток (Sambuci flos) 90 мг, деревію трави (Millefoliiherba) 90 мг, звіробою трави (Hyperici herba) 
90 мг, шавлії лікарської листя (Salviae officinalis folium) 90 мг, полину гіркого трави (Absinthii herba) 75 мг.

Лікарська форма. Збір.
Основні фізико-хімічні властивості: суміш шматочків різної форми сірувато-зеленого кольору із 
коричнювато-червоними, оранжевими, жовтими і білими включеннями. Запах слабкий, приємний.

Фармакотерапевтична група. 
Засоби, що впливають на систему травлення і метаболічні процеси. 
Код АТХ А16А Х.



Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка. 
ГАСТРОФІТ проявляє спазмолітичні властивості, стимулює репаративні процеси у слизовій оболонці 
шлунка та дванадцятипалої кишки, регулює функції травного тракту, нормалізує моторику кишечнику. Має 
також жовчогінну та вітрогінну дію.

Клінічні характеристики.
Показання. Хронічний гастрит зі збереженою або зниженою кислотоутворювальною функцією шлунка; 
функціональна диспепсія; дуоденіт; профілактика рецидивів та у складі комплексного лікування виразкової
хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, коліту.

Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату. Гіпертонічна хвороба ІІБ-ІІІ 
ступенів, гостра та хронічна серцева недостатність, гіпокаліємія, обтураційна жовтяниця, жовчокам’яна 
хвороба з наявністю каменів понад 10 мм у діаметрі, гострий холецистит, гострий гепатит, цироз печінки, 
гострий панкреатит, круп, обструктивний бронхіт, спазмофілія, тромбофлебіт, підвищене згортання крові. 

Особливі заходи безпеки. Під час лікування слід уникати інтенсивного УФ-випромінювання.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.  При тривалому застосуванні 
одночасно з серцевими глікозидами, адренокортикостероїдами, антиаритмічними препаратами (хінідин), 
проносними засобами,  тіазидними та петльовими діуретиками можливе порушення водно-електролітного 
балансу.

Особливості застосування.
Застосування у період вагітності або годування груддю. У зв’язку з відсутністю достатнього досвіду 
застосування препарату у період вагітності його слід застосовувати за призначенням лікаря у випадках, 
коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для розвитку плода. При необхідності 
застосування препарату слід припинити годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.У 
період застосування препарату слід утримуватися від потенційно небезпечних видів діяльності, що 
потребують підвищеної уваги та швидкості психомоторних реакцій (керування транспортними засобами та 
робота зі складними механізмами).

Спосіб застосування та дози. 2 фільтр-пакети залити 150 мл окропу, настояти у закритому посуді 
протягом 15 хвилин.
Дорослим та дітям віком від 12 років приймати у теплому вигляді по 150 мл за 20-30 хвилин до їди 3 рази 
на добу.
Тривалість застосування визначає лікар. У середньому курс лікування становить від 1 до 2 місяців, при 
необхідності курс можна повторити.

Діти. Препарат протипоказаний дітям віком до 12 років.

Передозування. Можливе посилення проявів побічних реакцій, диспептичні явища, набряки, підвищення 
артеріального тиску.

Побічні реакції.  Препарат зазвичай добре переноситься пацієнтами. Однак, враховуючи 
багатокомпонентний склад препарату, в окремих випадках, як правило, при індивідуальній гіперчутливості 
до будь-якого компонента препарату або порушенні рекомендованого режиму його прийому можливий 
розвиток алергічних реакцій, у тому числі свербіж, висипання, кропив’янка, дерматит, набряк шкіри, 
фоточутливість. У випадку появи будь-яких негативних реакцій необхідно звернутися до лікаря.

Термін придатності. 2 роки. Не застосовувати після завершення терміну придатності, зазначеного на 
упаковці.



Умови зберігання. В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей 
місці.

Упаковка. По 1,5 г у фільтр-пакеті № 20.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності. Україна, 61091, 
Харківська обл., м. Харків, вул. Харківських дивізій, 20 літ. «А-5».

 
 

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного средства

 
ГАСТРОФИТ

Состав:
действующие вещества: 1 упаковка (100 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья: cолодки 
корней (Liquiritiae radix) 8 г, cофоры японской плодов (Sophorae japonicae fructus) 8 г, алтея корней 
(Althaeae radix) 7 г, крапивы листьев (Urticae folium) 7 г, мяты перечной листьев (Menthae piperitae folium)
7 г, ноготков цветков (Calendulae flos) 7 г, ромашки цветков (Matricariae flos) 7 г, бессмертника песчаного 
цветков (Helichrysi arenarii flos) 7 г, шиповника плодов (Rosae pseudo-fructus) 7 г, аира корней (Calami 
radix) 6 г, бузины цветков (Sambuci flos) 6 г, тысячелистника травы (Millefolii herba) 6 г, зверобоя травы 
(Hyperici herba) 6 г, шалфея лекарственного листьев (Salviae officinalis folium) 6 г, полыни горькой травы 
(Absinthii herba) 5 г.

Лекарственная форма. Сбор.
Основные физико-химические свойства: смесь кусочков различной формы серовато-зеленого цвета с 
коричневато-красными, оранжевыми, желтыми и белыми включениями. Запах слабый, приятный.

Фармакотерапевтическая группа.
Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы. 
Код АТХ А16А Х.

Фармакологические свойства.
Фармакодинамика. 
ГАСТРОФИТ обладает спазмолитическими свойствами, стимулирует репаративные процессы в 
слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки, регулирует функции пищеварительного 
тракта, нормализует моторику кишечника. Оказывает также желчегонное и ветрогонное действие.

Клинические характеристики.
Показания. Хронический гастрит с сохраненной или сниженной кислотообразующей функцией желудка; 
функциональная диспепсия; дуоденит; профилактика рецидивов 
и в составе комплексного лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колита.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к каким-либо компонентам препарата. 
Гипертоническая болезнь ІІБ-ІІІ степеней, острая и хроническая сердечная недостаточность, 
гипокалиемия, обтурационная желтуха, желчекаменная болезнь с наличием камней более 10 мм
в диаметре, острый холецистит, острый гепатит, цирроз печени, острый панкреатит, круп, обструктивный 
бронхит, спазмофилия, тромбофлебит, повышенная свертываемость крови. 

Особые меры безопасности. Во время лечения следует избегать интенсивного УФ-излучения.



Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. 
При длительном применении одновременно с сердечными гликозидами, адренокортикостероидами, 
антиаритмическими препаратами (хинидин), слабительными средствами, тиазидными и петлевыми 
диуретиками возможно нарушение водно-электролитного баланса.

Особенности применения.
Применение в период беременности или кормления грудью. В связи с отсутствием достаточного опыта 
применения препарата в период беременности его следует применять по назначению врача в случаях, 
когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для развития плода. При 
необходимости применения препарата следует прекратить кормление грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.
В период применения препарата следует удерживаться от потенциально опасных видов деятельности, 
требующих повышенного внимания и скорости психомоторных реакций (управление транспортными 
средствами и работа со сложными механизмами).

Способ применения и дозы. 2 столовые ложки сбора заварить в 500 мл кипятка, настоять в закрытой 
посуде в течение 1 часа, процедить.
Взрослым и детям с 12 лет принимать в теплом виде по ⅔ стакана (150 мл) за 20-30 минут до еды 3 раза в 
сутки.
Длительность применения определяет врач. В среднем курс лечения составляет от 1 до 2 месяцев, при 
необходимости курс можно повторить.

Дети. Препарат противопоказан детям до 12 лет.

Передозировка. Возможно усиление проявлений побочных реакций, диспептические явления, отеки, 
повышение артериального давления.

Побочные реакции. Препарат обычно хорошо переносится пациентами. Однако, учитывая 
многокомпонентный состав препарата, в отдельных случаях, как правило, при индивидуальной 
гиперчувствительности к какому-либо компоненту препарата или нарушении рекомендованного режима 
его приема возможно развитие аллергических реакций, в том числе зуд, высыпания, крапивница, 
дерматит, отек кожи, фоточувствительность. В случае появления каких-либо негативных реакций 
необходимо обратиться к врачу.

Срок годности. 2 года. Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения. В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С и недоступном для детей 
месте.

Упаковка. По 100 г в пакете, вложенном в пачку.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности. Украина, 61091, 
Харьковская обл., г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20 лит. «А-5».


