
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України
А/ /А іТШ і; Ш З  
Реєстраційне посвідчення 

№ ЦА/2442/0І/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

РЕКЕЛЬ Н 
(RENEEL®N)

Склад:
діючі речовини :
1 таблетка містить: Acidum nitricum D4 -  ЗО мг, Aluminium oxydalum D l2 -  75 мг, Berberis 
vulgaris D2 -  15 мг, Causticum Ilahnemanni D4 -  60 мг, Lytta vesicatoria D5 -  30 мг, Plumbum 
aceticum D6 -  ЗО мг, Serenoa repens D2 -  30 мг; 
допоміжні речовини: магнію стеарат; лактоза, моногідрат.

Лікарська форма. Таблетки.
Основні фізико-хімічні властивості: круглі плоскі таблетки з фаскою, від білого до жовто- 
білого кольору, можливі поодинокі жовчі вкраплення, без запаху.

Фармакотсрапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості. Лікарський засіб чинить протизапальну, спазмолітичну, 
знеболювальну, діуретичну дію, яка базується на активації захисних сил організму і 
нормалізації його функцій.

Клінічні характеристики.
Показання. Гострі та хронічні запальні захворювання нирок і сечовивідних шляхів (нефрит, 
пієлонефрит), сечокам’яна хвороба.

Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Особливі заходи безпеки. Препарат містить лактозу, тому пацієнтам із рідкісними 
спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом 
глюкозо-галакчозної мальабсорбції не можна застосовувати препарат.
Якщо симптоми не зникають або стан погіршується, необхідно проконсультуватися з 
лікарем.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
У гомеопатичній літературі описано, що застосування Coffea arabica може знижувати 
терапевтичну ефективність компонента Lytta vesicatoria.

Особливості застосування.
На початку лікування препаратом можливе короткочасне загострення наявних симптомів 
захворювання (первинна реакція). Така реакція зазвичай є тимчасовою. Якшс симптоми н е , 
зникають, застосування препарату слід припинити та звернутися за консультацією до лікаря& \ 
При підвищенні температури або появі домішок крові у сечі необхідно негайно звернутися 
до лікаря. Якщо симптоми захворювання зберігаються більше~5 днів від початку лікування
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або з ’являються нові, необхідно припинити застосування лікарського засобу та 
проконсультуватися з лікарем.

Застосування у  т р іод  вагітності або годування груддю.
Випадки негативного впливу невідомі. Клінічні дані щодо застосування лікарського засобу 
Ренель Н у період вагітності та годування груддю відсутні. Можливість застосування 
визначається після консультації лікаря та у випадку, якщо користь від застосування 
препарату переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами. Невідома.

Спосіб застосування та дози.
Разова доза: 1 таблетка під язик (до повного розсмоктування), приймати 3 рази на добу за 
15-20 хвилин до їди або через 1 годину після їди. У разі гострого початку захворювання 
приймати разову дозу кожні 15 хвилин протягом перших 2 годин.
Можливість застосування лікарського засобу більше 5 днів залежить від ступеня тяжкості та 
перебігу захворювання та визначається лікарем індивідуально.
Лікар може зменшувати частоту прийому до 1-2 разів на добу та при необхідності 
повторювати курс лікування через 2 -3  тижні.

Діти. Препарат не застосовується дітям.

Передозування. ІІе відзначалося.

Побічні реакції. У осіб з індивідуальною чутливістю до компонентів лікарського засобу 
можливі алергічні реакції. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити 
застосування препарату та звернутися за консультацією до лікаря.

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. 
Закривати контейнер із таблетками негайно після застосування, захищати від вологи. 
Зберігати у недоступному для дітей місці!

Упаковка. Поліпропіленовий контейнер на 50 таблеток 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, П ім е ц н и н а /_____
Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germar

Дата останнього перегляду.
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