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PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA NA OBALU
NÁZEV PŘÍPRAVKU
THÉ SALVAT
součást žlučníkové diety
Léčivý čaj
Perorální podání
SLOŽENÍ

Agrimoniae herba 0,250 g (řepíková nať), Marrubii herba 0,250 g (jablečníková nať), Boldo
folium 0,100 g (boldovníkový list), Taraxaci radix c. herba 0,100 g (smetankový kořen s natí),
Frangulae cortex 0,100 g (krušinová kůra), Matricariae flos 0,100 g (heřmánkový květ),
Menthae pip. herba 0,100 g (nať máty peprné) v 1,0g nálevovém sáčku.
POUŽITÍ
Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný jako součást žlučníkové diety, pokud lékař neurčí jinak.
Podporuje tvorbu a vylučování žluči, působí mírně projímavě, proti nadýmání a uvolňuje napětí v
břiše. Zmírňuje pocity plnosti.
Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 12 let.
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti
z dlouhodobého použití.
PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ
2 nálevové sáčky se přelijí šálkem (1/4 l) vařící vody a po 5-10 minutách vyluhování v přikryté
nádobě se vyjmou. Čaj se nesmí vařit. Pije se co nejteplejší 3x denně půl hodiny před jídlem, po
doušcích. Připravuje se vždy čerstvý.
Bez porady s lékařem užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se během 1 týdne užívání příznaky nezlepší
nebo se zhoršují, vyhledejte lékaře.
KONTRAINDIKACE
Přípravek neužívejte při přecitlivělosti na některou složku nebo menthol, v těhotenství a při kojení, při
bolestech břicha nejasného původu, při onemocnění jater, při akutním hnisavém zánětu žlučníku
(projevuje se bolestí v pravém podžebří, která může vyzařovat pod lopatku, nevolností, zvracením,
zácpou nebo průjmem, zvýšenou tělesnou teplotou), při zánětu slepého střeva, zánětlivých střevních
onemocněních (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida), střevní neprůchodnosti (ileus), při
neprůchodnosti žlučových cest (např. žlučové kameny). Nesmí užívat děti do 12 let.
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Velmi zřídka může krušinová kůra způsobit bolesti břicha, křeče a řídkou stolici, obzvlášť u pacientů
s dráždivým střevem. Smetanka může způsobit překyselení žaludku a bolest v žaludeční krajině.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
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Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
INTERAKCE
Krušinová kůra může snižovat vstřebávání léčivých přípravků podávaných vnitřně (ústy). Pacienti
užívající srdeční glykosidy (léky užívané při onemocněních srdce), antiarytmika (léky užívané při
poruchách srdečního rytmu), diuretika (močopudné léky), adrenokortikosteroidy (hormony kůry
nadledvin) či lékořici, by se měli před použitím tohoto přípravku poradit s lékařem.
UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k obsahu smetankového kořene s natí se užívání tohoto přípravku nedoporučuje pacientům
se srdečním selháním či selháním ledvin.
Pokud trpíte gastroezofageálním refluxem (návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu, projevující se
pálením žáhy), neměl(a) byste tento přípravek užívat, neboť Vaše potíže mohou zesílit.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Pokud příznaky onemocnění při používání tohoto tradičního rostlinného přípravku přetrvávají nebo
pokud se objeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
VELIKOST BALENÍ
20 nálevových sáčků po 1,0 g
Hmotnost náplně 20,0 g
REGISTRAČNÍ ČÍSLO
Reg. č.: 94/620/69-C
Č.šarže
POUŽITELNÉ DO
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE
LEROS, s.r.o.
U Národní galerie 470
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Česká republika
e-mail: leros@leros.cz
INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU NA OBALU
thé salvat
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