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Инструкция Арніка-Хеель краплі оральні по 30 мл у флаконі крапельному
УВАГА! Уся інформація узята з відкритих джерел і надається виключно в ознайомлювальних
цілях.

Арніка-Хеель краплі оральні по 30 мл у
флаконі крапельному
Лікарська форма: Краплі
Фармакотерапевтична группа: Комплексный гомеопатический препарат.

Склад лікарського засобу
діючі речовини: 100 г препарату містять: Arnica montana D3 – 5 г, Bryonia D4 – 5 г, Acidum
benzoicum e resina D3 – 5 г, Colchicum autumnale D4 – 5 г, Mercurialis perennis D3 – 5
г, Eupatorium cannabinum D4 – 5 г, Lycopersicon lycopersicum D3 – 5 г, Echinacea D3 – 5 г, Rhus
toxicodendron D6 – 10 г, Eucalyptus globulus D4 – 10 г, Baptisia tinctoria D4 – 10 г, Solanum
nigrum D4 – 10 г, Solanum dulcamara D4 – 10 г, Apis mellifica D4 – 10 г;
допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.
Препарат містить 35 % об. етанолу 96 %.
1 мл препарату містить 21 краплю.

Лікарська форма
Краплі оральні.
Прозорий розчин ледь світло-жовтого кольору із запахом етанолу та слабким запахом
бензойної кислоти.

Назва і місцезнаходження виробника
Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.
Д-р Рекевег-штрасе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.

Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний препарат.

Показання для застосування
Гострі та хронічні захворювання із вираженим больовим та гарячковим синдромом
(бактеріального та вірусного походження): бронхіт, пневмонія, пієлонефрит, цистит, уретрит,
міокардит, ендокардити, ревматизм, ревматоїдні артрити, гепатити, синовіїти, тендовагініти;
захворювання артерій та вен.

Протипоказання
Вагітність. Підвищена чутливість до сумаху отруйного, томатів та до будь-якого компонента
препарату.

Застосування у період вагітності або годування груддю
Не застосовують.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом
або роботі з іншими механізмами
Препарат містить етанол, що слід враховувати при керуванні автотранспортом або роботі з
іншими механізмами.

Діти
Через недостатність належного задокументованого досвіду застосування препарату у
педіатричній практиці, даний лікарський засіб не рекомендовано застосовувати дітям віком до
18 років.

Спосіб застосування та дози
Разова доза: дорослим і дітям віком від 189 років – 10 крапель 3 рази на добу за 15 – 20 хвилин
до їди або через годину після їди. Краплі розчинити у 10 мл води та випити, затримуючи на
кілька секунд у роті (можна не розчиняти, а одразу капати під язик).
Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально.

Передозування
Не відмічалося.

Побічні ефекти
У поодиноких випадках можуть виникати шлунково-кишкові розлади або алергічні шкірні
реакції; в тому числі через кілька днів після застосування препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Не відома.

Термін придатності
5 років.

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

Упаковка
Картонна коробка містить скляний флакон-крапельницю по 30 мл.

Категорія відпуску
Без рецепта.
Увага ! Текст опису препарату "Арніка-Хеель краплі оральні по 30 мл у флаконі крапельному"
надано для загальної інформації та ознайомлення. Даний опис є спрощеним варіантом
офіційною анотації до ліків. Перед придбанням і використанням препарату обов'язково
зверніться до лікаря і отримайте професійні рекомендації . Даний текст розміщений на порталі
суто для ознайомлювальних цілей і не може слугувати приводом для самолікування. Тільки
лікар може виносити рішення про призначення тих чи інших ліків, визначати дозу та графік
прийому.

