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ІНСТРУКЦІЯ 
для медичного застосування лікарського засобу

КРАЛОНІН
(CRALONIN®)

Склад:
діючі речовини: 100 г препарату містять: Crataegus DO -  70 г, Kalium carbonicum D3 -  1 г, 
Spigelia anthelmia D2 -  1 г;
допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.
Препарат містить 45 % об. етанолу 96 %.
1 мл препарату містить 21 краплю.

Лікарська форма. Краплі оральні.
Основні фізико-хімічні властивості: прозорий розчин темного червоно-коричневого кольору з 
ароматичним запахом з допустимим утворенням незначного пластівчастого осаду.

Фармакотерапевтична група.
Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості
Лікарський засіб чинить седативну, спазмолітичну, метаболічну та кардіотонічну дію, що 
ґрунтується на активації захисних сил організму і нормалізації його функцій за рахунок 
речовин рослинного та мінерального походження, що входять до його складу.

Клінічні характеристики.
Показання. У складі комплексної терапії вегетативних порушень, ішемічної хвороби серця, 
артеріальної гіпертензії.

Протипоказання. Препарат протипоказаний при індивідуальній чутливості до будь-якого його 
компонента, вираженій артеріальній гіпотензії та брадикардії.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Невідома. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів 
слід проконсультуватися з лікарем.

Особливості застосування.
На початку лікування препаратом можливе короткочасне загострення наявних симптомів 
захворювання (первинна реакція). Така реакція є зазвичай тимчасовою.
Якщо пацієнт страждає від серйозної хвороби серця, слід порадитися з лікарем перед початком 
застосування препарату. Якщо пацієнт відчуває задишку або біль у ділянці серця, що може 
поширюватися на руки, верхній відділ черевної порожнини або горло, необхідно терміново 
звернутися по медичну допомогу.
При утримуванні симптомів або погіршенні стану необхідно проконсультуватися з лікарем.
Цей лікарський засіб містить 45 % об. етанолу (алкоголю), тобто 178 мг/дозу, що еквівалентно 
5 мл пива, 2 мл вина у дозі. Л
Шкідливий для пацієнтів, хворих на алкоголізм. Слід бути обережним при застосуванні дітям, 
пацієнтам із захворюваннями печінки та хворим на епілепсію. ; ід

f .



Застосування у  період вагітності або годування груддю.
Відсутні клінічні дані щодо можливості застосування лікарського засобу в період вагітності та 
годування груддю, тому його не рекомендується застосовувати вагітним та жінкам при 
годуванні груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами. Препарат у рекомендованій дозі не впливає на здатність керувати 
автотранспортом або іншими механізмами, але слід враховувати наявність етанолу у складі 
препарату.

Спосіб застосування та дози.
Разова доза: дорослим та дітям віком від 12 років -  по 10 крапель 3 рази на добу за 
15-20 хвилин до їди або через 1 годину після їди. Краплі розчинити у 10 мл води та випити, 
затримуючи на кілька секунд у роті. У гострих випадках приймати разову дозу (10 крапель) 
кожні 15 хвилин протягом перших 2 годин, але не більше 12 разів на день.
Курс лікування визначає лікар індивідуально, але зазвичай курс становить 4-6 тижнів.
Лікар може зменшити частоту прийому до 1-2 разів на добу та призначити повторний курс 
лікування через 2-3 тижні.

Діти.
Препарат рекомендований для застосування дітям віком від 12 років.

Передозування.
При значному перевищенні дози можливе виникнення сонливості, брадикардії, зниження 
артеріального тиску, що вимагає припинення прийому препарату і проведення симптоматичної 
терапії.

Побічні реакції.
У пацієнтів із підвищеною індивідуальною чутливістю до компонентів препарату можливі 
алергічні реакції, у тому числі почервоніння шкіри. У поодиноких випадках може проявлятися 
тимчасове посилення симптоматики основного захворювання, серцебиття, підвищення частоти 
пульсу, запаморочення, нудота, уповільнення серцевого ритму, сонливість, дискомфорт в 
ділянці шлунка.
У разі виникнення будь-яких негативних реакцій слід припинити застосування препарату та 
обов’язково звернутися до лікаря.

Термін придатності. 5 років.
Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня вказаного місяця. 

Умови зберігання.
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці!

Упаковка.
Картонна коробка містить скляний флакон-крапельницю по 30 мл.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.
Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/
Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.
Д-р Рекевег-штрасе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/
Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany. ^
Дата останнього перегляду, f'ljZ 0 * ^  ‘ 'V


