Ulotka dołączzona do opakow
wania: informa
acja dla użytko
ownika

80 mg/ 90 mg// 180 mg tablettki powlekane
Wyciąg suchy z korzenia wilżyyny (5-8:1)
nu (5-7:1)
Wyciąg suchy z liści ortosyfon
Wyciąg suchy z ziela nawłoci (4-7:1)
a u młodzieży w wieku od 12 lat i dorosłych.
Do stosowania

Należy uważn
nie zapoznać siię z treścią ulotki przed zażyc
ciem leku, pon
nieważ zawiera ona informacjee ważne dla pa
acjenta.
Lek ten należyy zawsze przyjm
mować dokładnie
e tak, jak to opissano w ulotce dla
d pacjenta lub według zaleceńń lekarza lub farrmaceuty.
 Należy zacchować tę ulotkę, aby w razie potrzeby
p
móc ją
ą ponownie prze
eczytać.
 Jeśli potrze
ebna jest rada lub dodatkowa informacja, nale
eży zwrócić się do
d farmaceuty.
 Jeśli u paccjenta wystąpią jakiekolwiek
j
objjawy niepożąda
ane, w tym wsze
elkie objawy nie
epożądane niew
wymienione w te
ej ulotce, należy
powiedziećć o tym lekarzow
wi lub farmaceu
ucie. Patrz punkkt 4.
 Jeśli po up
pływie 5 dni nie nastąpiła popra
awa lub pacjent czuje się gorze
ej, należy skonta
aktować się z leekarzem.
otki
Spis treści ulo
®
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®
2. Informacje
e ważne przed przyjęciem
p
leku Aqualibra
®
3. Jak przyjm
mować lek Aqualibra
4. Możliwe dzziałania niepożą
ądane
®
5. Jak przech
howywać lek Aq
qualibra
6. Zawartośćć opakowania i inne informacje
®

EST LEK AQUA
ALIBRA I W JAKIM CELU SIIĘ GO STOSUJ
JE
1. CO TO JE
®
Aqualibra jestt lekiem roślinnyym do oczyszcz
zania dróg moczzowych.
®

nia w chorobach
h bakteryjnych i zapalnych dróg
g moczowych. JJako oczyszcze
enie w
Lek Aqualibra stosowany jesst do oczyszczan
zapobieganiu i leczeniu kamie
eni moczowych i piasku nerkow
wego.
W przypadku w
występowania krwi
k
w moczu, gorączki lub utrzy
zymywania się dolegliwości
d
prze
ez 5 dni konieczzne jest zwrócenie się do
lekarza.
®

ACJE WAŻNE PRZED PRZYJ
JĘCIEM LEKU A
AQUALIBRA
2. INFORMA
®
Kiedy nie przy
yjmować leku Aqualibra
A
- jeśli pacjen
nt ma uczulenie
e na korzeń wilżyny, liście ortossyfonu, ziele naw
włoci lub któryko
olwiek z pozostaałych składnikó
ów tego leku
(wymienion
nych w punkcie
e 6).
- jeśli występuje nagromadzzenia się wody w tkankach (ob
brzęki) wskutek zaburzeń
z
czynn
ności serca lub nnerek.
ności
Ostrzeżenia i środki ostrożn
®
wania leku Aqua
alibra należy o
omówić to z leka
arzem lub farmaceutą.
Przed rozpoczzęciem przyjmow
Dzieci i młodzzież
®
Brak jest wysta
arczających bad
dań dotyczących stosowania le
eku Aqualibra u dzieci. Leku niie należy dlateggo stosować u dzieci
d
w wieku
poniżej 12 lat.
®

a a inne leki
Lek Aqualibra
Należy powied
dzieć lekarzowi lub
l farmaceucie
e o wszystkich le
ekach przyjmow
wanych przez pa
acjenta obecniee lub ostatnio, a także o
lekach, które p
pacjent planuje przyjmować.
p
enie piersią
Ciąża i karmie
Jeśli pacjentka
a jest w ciąży lub
b karmi piersią, przypuszcza, żże może być w ciąży
c
lub gdy pla
anuje mieć dzieecko, powinna poradzić
p
się
lekarza lub farm
maceuty przed zastosowaniem
m tego leku.
®
Z powodu brakku wystarczająccych badań nie należy
n
stosowa ć leku Aqualibra
a w okresie cią
ąży i karmienia ppiersią.
sługiwanie maszyn
Prowadzenie pojazdów i obs
®
w
na te czy
ynności.
Lek Aqualibra nie wywiera wpływu
®

a zawiera lakto
ozę i glukozę
Lek Aqualibra
Jeżeli stwierdzzono wcześniej u pacjenta nieto
olerancję niektó
órych cukrów, pa
acjent powinien skontaktować ssię z lekarzem przed
p
®
przyjęciem leku Aqualibra .
®

YJMOWAĆ LEK
K AQUALIBRA
3. JAK PRZY
Ten lek należyy zawsze przyjm
mować zgodnie z zaleceniami le
ekarza lub farma
aceuty. W razie wątpliwości naależy zwrócić się
ę do lekarza lub
b
farmaceuty.
Zalecana dawkka:

®

Dorośli i młodzzież powyżej 12 lat przyjmują 3x na dobę 2 tab
bletki powlekane
e Aqualibra , po
opijając dużą iloością płynu.
Tabletki powlekane należy po
ołykać w całości. Lek można przzyjmować razem
m z posiłkami lu
ub niezależnie ood posiłków. W każdym
k
razie
®
ować lek Aqualibra z dużą iloś
ścią płynu. Podcczas całego lecz
zenia należy zw
wracać uwagę naa picie dużej ilo
ości płynów (co
należy przyjmo
najmniej 2 litryy/dobę).
Czas trwania sstosowania nie jest
j
z zasady og
graniczony, leczz powinien opierrać się na rodza
aju, nasileniu i pprzebiegu choro
oby i musi być
określony prze
ez lekarza. W ka
ażdym razie należy przestrzega
ać informacji w punkcie 1 i punkcie 4.
®
W przypadku w
wrażenia, że działanie leku Aqu
ualibra jest za mocne lub za słabe, należy zw
wrócić się do leka
karza lub farmac
ceuty.
®

kszej niż zalecana dawki leku
u Aqualibra
Przyjęcie więk
®
®
Zatrucia lekiem
m Aqualibra nie
e są dotychczas
s znane. Po przyyjęciu zbyt duży
ych ilości leku Aqualibra
A
doleggliwości opisane
e w punkcie 4
mogą ewentua
alnie występowa
ać z większym nasileniem.
n
W ta
akim przypadku
u należy skontak
ktować się z lekkarzem. Może on zdecydować
o ewentualnie koniecznych dzziałaniach. Jeśli występuje zwię
ększone parcie na mocz, należy zareagować oodpowiednimi ilo
ościami
płynów.
®

A
Pominięcie prrzyjęcia leku Aqualibra
Nie należy stossować podwójnej dawki w celu uzupełnienia p
pominiętej dawki. Nie należy prz
zyjmować więceej niż 6 tabletek
k powlekanych
na dobę.
®

eku Aqualibra
Przerwanie prrzyjmowania le
Negatywne działania nie są zn
nane.
go leku należy zwrócić
z
się do leekarza lub farmaceuty.
W razie jakichkkolwiek dalszycch wątpliwości związanych ze sstosowaniem teg
N
E
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
ałania niepożąda
ane, chociaż nie
e u każdego one
e wystąpią.
Jak każdy lek, lek ten może powodować dzia
o (mniej niż u 1 na
n 10 000 pacje
entów)
Bardzo rzadko
- zaburzenia
a żołądka i jelit (nudności,
(
wym
mioty, biegunka)
- reakcje na
adwrażliwości (w
wysypka, świąd))
danych
Zgłaszanie dzziałań niepożąd
Jeśli wystąpią jakiekolwiek ob
bjawy niepożąda
ane, w tym wsze
elkie objawy nie
epożądane niew
wymienione w ullotce, należy po
owiedzieć o tym
lekarzowi lub ffarmaceucie.
Działania niepo
ożądane można
a zgłaszać bezp
pośrednio do Bu
undesinstitut fürr Arzneimittel un
nd Medizinproduukte, Abt. Pharm
makovigilanz,
Kurt-Georg-Kie
esinger Allee 3 w 53175 Bonn, strona interneto
owa: http://www
w.bfarm.de. Dzię
ęki zgłaszaniu ddziałań niepożąd
danych można
będzie zgroma
adzić więcej info
ormacji na temat bezpieczeństw
wa stosowania leku.
®

ZECHOWYWAĆ
Ć LEK AQUALIBRA
5. JAK PRZ
Lek należy przzechowywać w miejscu
m
niewido
ocznym i niedosstępnym dla dzie
eci.
w
zamiesszczonego na blistrze i pudełku
u po „Termin waażności”. Termin
n ważności
Nie stosować ttego leku po upłływie terminu ważności
oznacza ostatn
ni dzień podane
ego miesiąca.
aturze powyżej 30ºC.
3
Nie przechowyywać w tempera
eży wyrzucać do
o kanalizacji ani domowych pojjemników na od
dpadki. Należy zapytać
z
farmaceeutę, jak usunąć
ć leki, których
Leków nie nale
się już nie używ
wa. Takie postę
ępowanie pomoże chronić środ
dowisko.
TOŚĆ OPAKOW
WANIA I INNE INFORMACJE
6. ZAWART
®
Co zawiera lek Aqualibra
s
Substancjami cczynnymi leku są:
80 mg wyciągu
u suchego z korrzenia wilżyny (5
5-8:1), rozpuszcczalnik ekstrakc
cyjny: woda
90 mg wyciągu
u suchego z liścci ortosyfonu (5--7:1), rozpuszczzalnik ekstrakcyj
yjny: woda
180 mg wyciąg
gu suchego z ziela nawłoci (4-7
7:1), rozpuszcza
alnik ekstrakcyjn
ny: woda
adniki to:
Pozostałe skła
powidon K 30, krospowidon, krzemionka
k
kolo
oidalna bezwodn
na, celuloza mik
krokrystaliczna, magnezu stearrynian, talk, makrogol 3000,
alkohol poliwin
nylowy, laktoza jednowodna,
j
glukoza ciekła su
uszona rozpyłow
wo (Ph. Eur.), maltodekstryna, ttytanu dwutlene
ek, kompleks
miedziowy chlo
orofilu
®

pakowanie
Jak wygląda llek Aqualibra i co zawiera op
1 opakowanie zawiera 60 ciem
mnozielonych, okrągłych
o
tablettek powlekanych
h.
owiedzialny i wytwórca
w
Podmiot odpo
MEDICE Arzne
eimittel Pütter GmbH
G
& Co. KG
G, Kuhloweg 37,, 58638 Iserlohn
n, telefon: +49 2371/937-0,
2
teleefaks: +49 2371/937-106,
www.medice.d
de, e-mail: info@
@medice.de
13
Data ostatniejj aktualizacji ulotki: lipiec 201
Nieoficjalne tłu
umaczenie niem
mieckiej ulotki dla
a pacjenta.

