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1нстРукц1я

для медичного застосування л|карського засобу

БвРБв'Р1с-гомАкоРд
(в вкв вк] 5 _н омА с с окп@)
€т<:паё:

)200 _
|2 о200 _
0,3 г' €!1гш11цз со1осул1Бв )30 _ 0,3 г, €|тц11цэ со1осуп1Бэ о2 _ 0,з г, €11гц1]цз оо1осуп1Бз }10 _
0,3 г, !ега1гшгп а1Бцгп о200 _ 0,3 г, !ега1гцгп а16цгп о30 - 0,3 г, !ега1гцгп а16ц:п )10 _ 0,3 г,
ё!тон! реновшнш: 700 г препарату м1стять: БегБег!в тш19ат|в оз0 _ 0,4 г, БегБег1в тш1даг|з
0,4 т, БегБег|в тш19аг1з
0,4 т, Бег6ег1в тш19аг!з }10 _ 0,4 т, €1тгц11цз со1осуп1Бз

)3

_ 0,3 г;
ёополс!э:сн! реновинн.' етанол 96 уо, вода очищена.
|1репарат м1стить 35 %о об. етано]у 96 %'
1 мл препарату м|стить 21 краплто.

!ега1гшпт а1Бцгп

.}!1карська форма. 1{рапл1 оральн|.
Фсновн1 ф1зшко-х1;п!чн1 власпошвосп'а|: прозорий роз!тин св1тло жовто_зеленого кольору
запахом етано]у.

1з

Фарппакотерап евтична група. (омплеконий гомеопатичний препарат.
Фарт+саколое|чн1 власуп.швоспо1. |[репарат т1инить протизап!1льну, спазмол!ти.*ту та
знеболтовальну
яка базуеться на активац1] захисних сил орган{зму | нормал1зац|{
г{ору{пених ф1нкц|й за рах},нок речовин рослинного походження, як| входять до ск;]аду

дь'

препарац.

}(л|н|чн| характер|!стики.

|7оказання. ! комплексному л|куванн! захвор}овань орган|в сечостатево] системи та
:ковчовив|дних тплях|в д]|я усунення стлмптом1в запалення та бо-тпо (при наявност1
конкремент|в або без них).

11рототтлтаока3ання.
1нгред1снт|в.

Бзаслцой1я з

1нтлцш-,оцш

Б1дом| алерг1тн! реакц|! (г|пернщлив|сть)
л!карськсамш засобшмш поа |нтм!

до одного або

ваа0ш. взасу+со0|й.

дек1лькох

Ёев1дома.

0 со бл ш в о спо1 з аспоо су в а ння.
|{ри ущимранн! симптом1в.па пог|ртшенн| стану необх!дно проконсультратися з л!карем.
3стспаосування у пер!о0 вае!поноспп1 або ао0ування еру00ло.
1оксичн1сть у пер1од ваг|тност1 та годрання грудд}о гомеопатиц[но розведених речовин, що
входять до складу даного л|кароького засобу, не встановлена. [одних небажаних реакц|й не

виявлено.
|1итання про доц1льн1сть застосування препарац ваг1тними та ж|нками, як| году;оть грудд1о,

вир1тшуеться |ндив1ду.}льно з урахуванням сп|вв|дно1шшенн'{ ризит</користь через недоотатн!оть

задоку\{ентованого доов|ду застосуванн'{.

/

30атпн!споь в,'лшва1,'ш на тдлвслёк|споь реакц1[ прш керуванн! авпоопсранс|торп1о|}| або робопо1 з

!ншаусмц ;пе;сссн]зтпалс'ш. |!репарат м1стить етанол'
автотранспортом або робот1 з |нлпими механ]змами.

що сл|д враховувати при керранн|

€пос1б 3асп'осування !па 0озш. Разова доза: дорослим | д|тям в1ком в|д |2 рок1в _ 10 крапель
3 рази на добу за 15-20 хви.ттин до ]>к1 або нерез годину п!сля. (рапл| розчинити у 10 мл води
та ву{пу1ту|' защиму}о!{и на к1лька секунд у рот! (мохсна не роз!{ин'лти' а одразу капати п|д
язик).
){' гостртлх випадках разову дозу приймати коя(н| 15 хвилин протягом пер1пих двох годин' {1пе
не б|льтпе 8-10 раз|в. .{ал| перейти на прийом 3 рази на добу.
3 урахуванням особливостей переб1ц захвор}ованн'| та стану хворого можна зм|нтовати
тривал1сть курсу л|куванття та чаототу прийому (до 1-2 раз1в на Аобу).
1ривал1сть л1кр ання ви3начасться л1карем 1ндив|дуатьно.

[!пош.,{осв|'ду застооуванн'! препарату д1тям в|ком до 72 рок1в немас.
!7 ер

её

озу

в

ання. Бе в|дзнаналооя.

[!об!нн! реакц!Ё

}у1ожлшгв1

алерг|.пт1 реакц|[.

[ертп!н прш0апсноспа1. 5 рок|в.
1ерм|н придатност! визначае застосуванн'! препарату до останнього дня м|сяця.

}мови збер!гання.

3бер1гати в ориг|нальн|й упаковц1 при температур| не вище 25

3бер1гати у недоступному для д1тей м|сц|!
1| е сула

|с

н ! с поь.'Аев|дома'

)['паковка. 1{артонна коробка м|стить сктллтий флакон-крапельниц}о по 30 мл.
}(атегор|я в!дпуску. Без рецепта.
Биробнллк.
Б!олог|тпе [айльм1ттель !,еель [мб[/
Б1о1о9|вс1те Ёе!1гп|||е1 Ёее1 6гпБЁ.
1!1!сцезнаход}|(ення виробника та Ёпого адреса м|сця провад}[(ення д|яльност1.
[-р Р екевег-111трасе 2 - 4, 7 6 5з2 Баден -Б аден, Ё|метшана./
)г. Рес[етше9-51г. 2-4, 7 65з2 9а6еп-Ба6еп' 6еггпапу.

.{ата останнього перегляду.
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в[омими даними щод6
л;карського

и|обу
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