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ІН С ТРУ К Ц ІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

Х ЕПЕЛЬ
(HEPEEL®)
Склад:
діючі речовини: 1 таблетка містить: Chelidonium majus D4 - ЗО мг, Cinchona pubescens D3 ЗО мг, Citrullus colocynthis D6 - 90 мг, Lycopodium clavatum D3 - 30 мг, Myristica fragrans D4
- 3 0 мг, Phosphorus D6 - 15 мг, Silybum marianum D2 - 15 мг, Veratrum album D6 - 60 мг;
допоміжні речовини: магнію стеарат; лактоза, моногідрат.
Л ікар ська форма. Таблетки.
Основні фізико-хімічні властивості: круглі, плоскі з фаскою, від білого до оранжево-білого
кольору, можливі поодинокі оранжеві вкраплення, без запаху.
Ф арм акотерапевти чн а група. Комплексний гомеопатичний препарат.
Фармакологічні власт ивост і
Фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості для гомеопатичних препаратів не
визначаються.
К лінічні характеристики.
П оказання.
У комплексному лікуванні гострих та хронічних захворювань печінки, функціональних
розладів печінки.
П рот ипоказання.
Підвищена чутливість до рослин родини складноцвітих або до інших компонентів препарату.
Взаємодія з інш им и лікарським и засобами та інш і види взаємодій.
Сумісний з іншими лікарськими засобами.
Особливості застосування.
Препарат містить лактозу, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами
непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної
мальабсорбції не слід застосовувати препарат.
При застосуванні препарату більше 4 тижнів необхідно контролювати показники функцій
печінки. При захворюваннях печінки або при одночасному прийомі гепатотоксичних
препаратів застосовувати тільки після консультації лікаря.
При утримуванні симптомів або погіршенні стану необхідно проконсультуватися з лікарем.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Не застосовують, оскільки препарат
містить діючу речовину чистотіл (Скеїісіопіит).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими
механізмами. Не впливає.
Спосіб застосування та дози.
Разова доза: дорослим та дітям віком від 12 років - 1 таблетка під язик (до повного
розсмоктування); дітям віком до 12 років — 1 таблетку розтерти в порошок і, ретельно
перемішуючи, розчинити у 20 мл (4 чайних ложки) кип’яченої води кімнатної температури,
приймати разову вікову дозу: дітям віком до 1 року - 1 чайна ложка, дітям віком від 1 до 6
років - 2 чайних ложки, дітям віком від 6 до 12 років - 3 чайних ложки. Разову вікову дозу
приймати 3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди або через 1 годину після їди. У разі гострого
початку захворювання приймати разову вікову дозу кожні 15 хвилин протягом перших 2
годин. Далі перейти на прийом 3 рази на добу.
Курс лікування: при гострих захворюваннях - 7-14 днів, при хронічних захворюваннях - 2-6
тижнів.
Діти. Препарат рекомендований для застосування дітям від народження.
Передозування. Не відзначалося.
Побічні реакції.
У поодиноких випадках можливі реакції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання,
гарячку після застосування препаратів, що містять хінін або хінідин.
Під час лікування препаратами, що містять алкалоїди чистотілу, спостерігалися поодинокі
випадки підвищення рівня трансаміназ і білірубіну в сироватці крові до викликаної ліками
жовтяниці (токсичний гепатит, пов’язаний з прийомом ліків), які зменшувалися або
нормалізувалися після припинення прийому препарату.
Термін придатності. 5 років.
Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.
У мови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С
у недоступному для дітей місці.
У паковка. Поліпропіленовий контейнер на 50 таблеток у картонній коробці.
К атегорія відпуску. Без рецепта.
Виробник.
Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/
Biologische Heilmittel Heel GmbH.
М ісцезнаходження виробника та його адреса місця провадж ення діяльності.
Д-р Рекевег-штрасе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/
Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.
Д ата останнього перегляду.
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