
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України

Реєстраційне посвідчення
№ оД П о  ^ К / О І М

ІНСТРУКЦІЯ 
для медичного застосування лікарського засобу

ПСОРИНОХЕЛЬ Н 
(PSORINOHEEL N)

Склад:
діючі речовини:
100 г препарату містить: Bacillinum humanum Nosode D12 -  5 г, Bufo Bufo DIO -  10 г, Cicuta 
virosa D5 -  5 г, Kaliumtetraiodobismutatum D5 -  5 г, Medorrhinum Nosode D12 -  10 г, Natrium 
chloratum D12 -  10 г, Nerium oleander D4 -  5 г, Psorinum Nosode D10 -  10 г, Sulfur D6 -  10 г, 
Thuja occidentalis D6 -  10 г, Vaccininum Nosode D8 -  10 г; 
допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.
Препарат містить 35 % об. етанолу 96 %.
1 мл препарату містить 21 краплю.

Лікарська форма. Краплі оральні.
Основні фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний розчин із запахом етанолу. 

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка.
Препарат дезінтоксикаційної, імунокоригуючої, протиексудативної, протизапальної, 
антидегенеративної та антинеопластичної дії, яка базується на активації захисних сил 
організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального 
та тваринного походження, що входять до складу препарату.

Клінічні характеристики.
Показання.
У комплексному лікуванні хронічних запальних та дегенеративних захворювань (у т.ч. 
нейродерміту, атопічного дерматиту, екземи, псоріазу, цирозу печінки, нефриту, нефрозу), 
алергічних захворювань.

Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Препарат сумісний з іншими лікарськими засобами.

Особливості застосування.
При зберіганні симптомів або погіршенні стану необхідно проконсультуватися з лікарем. 
Препарат доцільно застосовувати для закріплення (поглиблення) результатів комплексної 
терапії, продовження досягнутої ремісії та попередження подальшого прогресування 
хронічних захворювань.



. Застосування у  період вагітності або годування груддю.
Питання про можливість застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, 
вирішує лікар з урахуванням співвідношення ризик/користь.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами. Випадки впливу невідомі.

Спосіб застосування та дози.
Разова доза: дітям віком від 6 до 12 років -  5 крапель, дітям віком від 12 років і дорослим -  
8 - 1 0  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.
Ослабленим дітям і дорослим при тривалому та прогресуючому перебігу хронічних 
захворювань, деяких супутніх захворюваннях прийом препарату необхідно розпочинати з 
малих доз ( 1 - 2  краплі), збільшуючи щоденно або через день на 1 -  2 краплі та доводячи до 
разової вікової дози.
Тривалість лікування та частоту прийому визначає лікар залежно від характеру та перебігу 
захворювання.
Зазвичай курс лікування становить 4 - 8  тижнів.
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Діти. Препарат рекомендований для застосування дітям віком від 6 років.
Досвід застосування препарату дітям віком до 6 років відсутній.

Передозування. Не відзначалося.

Побічні реакції.
Як усі лікарські засоби, цей гомеопатичний препарат може спричинити побічні ефекти, хоча 
вони виникають не у всіх пацієнтів.

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

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

Упаковка. 30 мл у скляному флаконі-крапельниці у картонній коробці.

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.
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