Anghirol®

Comprimate, 3,25 mg
Extract uscat din Cynara (anghinare)
corespunz\tor la acizi cafeilchinici exprima]i în acid clorogenic
Compozi]ie:
Un comprimat con]ine extract uscat din
Cynara (anghinare), corespunz\tor la acizi
cafeilchinici exprima]i în acid clorogenic
3,25 mg [i excipien]i: lactoz\ monohidrat,
amidon de porumb, povidon\ K 30, talc,
stearat de magneziu.
Grupa farmacoterapeutic\:
Terapia vezicii biliare, alte preparate pentru
terapia bilei, plante.
Indica]ii terapeutice:
Ca tratament adjuvant în tulbur\rile
dispeptice datorate insuficien]ei secretorii
biliare precum [i pentru stimularea secre]iei
[i evacu\rii bilei la persoanele cu risc de
litiaz\ biliar\.
Sc\derea apetitului alimentar.
Preparatele de anghinare sunt folosite
tradi]ional pentru favorizarea func]iilor de
eliminare digestiv\ [i urinar\.
Contraindica]ii:
Alergie la anghinare, la plante din familia
Composite sau la oricare dintre excipien]ii
medicamentului.
Obstruc]ie biliar\ sau risc crescut pentru
obstruc]ie biliar\.
Insuficien]\ hepatic\ sever\, insuficien]\
renal\ acut\.
Copii sub 6 ani (datorit\ formei
farmaceutice).
Precau]ii:
Nu sunt necesare în cazul administr\rii
corecte a medicamentului.

Interac]iuni:
Nu sunt cunoscute.
Aten]ion\ri speciale:
Nu se recomand\ administrarea
medicamentului la pacien]ii cu colici biliare
litiazice sau hiperkinezie biliar\. Se
recomand\ pruden]\ la pacien]ii cu litiaz\
biliar\.
Deoarece medicamentul con]ine lactoz\,
administrarea nu este recomandat\ la
pacien]ii cu intoleran]a ereditar\ la
galactoz\, deficit de lactaz\ Lapp sau
malabsorb]ie de glucoz\-galactoz\.
Sarcina [i al\ptarea:
Nu exist\ date care s\ eviden]ieze c\
medicamentul influen]eaz\ sarcina sau
al\ptarea.
Capacitatea de a conduce vehicule sau de a
folosi utilaje:
Medicamentul nu influen]eaz\ capacitatea
de a conduce vehicule sau de a folosi
utilaje.
Doze [i mod de administrare:
Adul]i: doza recomandat\ este de 2 - 3
comprimate Anghirol de 3 ori pe zi înaintea
meselor.
Copii între 7 [i 10 ani: doza recomandat\
este de un comprimat Anghirol de 3 ori pe
zi înaintea meselor.
Copii între 10 [i 15 ani: doza recomandat\
este de 1 - 2 comprimate Anghirol de 3 ori
pe zi înaintea meselor.

Reac]ii adverse:
Dup\ doze mari pot s\ apar\ grea]\,
ame]eli, senza]ie de c\ldur\.
Supradozaj:
Nu au fost semnalate cazuri de supradozaj.
P\strare:
A nu se utiliza dup\ data de expirare
înscris\ pe ambalaj.
A se p\stra la temperaturi sub 25°C, în
ambalajul original.
A nu se l\sa la îndemâna copiilor.
Ambalaj:
Cutie cu un blister din Al/PVC a 15
comprimate
Cutie cu 2 blistere din Al/PVC a câte 15
comprimate
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