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ЗМІНИ ВНЕСЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
№ 1192 від 21.06.2018
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
ЖОВЧОГІННИЙ ЗБІР
Склад:
діючі речовини: 110 г збору містять: цмину піщаного квітки (Helichrysi arenarii flos)—40 г;
бобівника трилистого листя (Menyanthidis trifoliatae folium)—30 г; м’яти перцевої листя
(Menthae рiрeritae folium)—20 г; коріандру плодів (Coriandri fructus)—20 г.
Лікарська форма. Збір.
Основні фізико-хімічні властивості:
подрібнена сировина: суміш жовтих кулеподібних квіткових кошиків цмину піщаного,
зелених шматочків листів бобівника трилистого та м’яти перцевої (вказані види сировини
подрібнені до розміру часток приблизно 5 мм) і жовтувато-бурих плодів коріандру. Запах
приємний, смак водної витяжки гіркий, пряний, який трохи охолоджує;
порошок крупний: суміш шматочків жовтих квіткових кошиків цмину піщаного, зелених
шматочків листя бобівника трилистого та м’яти перцевої і жовтувато-бурих плодів
коріандру (всі вказані види сировини подрібнені до розміру часток приблизно 2 мм). Запах
приємний, смак водної витяжки гіркий, пряний, який трохи охолоджує.
Фармакотерапевтична група. Жовчогінний засіб. Код АТХ А05А Х.
Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка.
Водна витяжка зі збору має жовчогінний ефект. Препарат сприяє підвищенню жовчної
секреції, змінює хімічний склад жовчі (зменшує концентрацію жовчних кислот, підвищує
вміст холатів і білірубіну в жовчі), збільшує жовчовиділення, чинить протизапальну,
антибактеріальну і спазмолітичну дію, стимулює секреторну функцію шлунка і
підшлункової залози, підвищує діурез, діє як кровоспинний засіб.
Клінічні характеристики.
Показання.
У складі комплексної терапії хронічного холециститу, холангіту.
Протипоказання.
Обтураційна жовтяниця. Гіперчутливість до компонентів препарату та до рослин родини
айстрових (складноцвіті). Жовчнокам’яна хвороба; гострі запальні захворювання печінки,
жовчного міхура та підшлункової залози; бронхіальна астма.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не встановлені.
Особливості застосування.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими
механізмами. Не досліджена.
Спосіб застосування та дози.
Для приготування настою 1 столову ложку збору покласти в емальований посуд, залити
200 мл (1 склянка) холодної кип’яченої води, закрити кришкою, нагріти у киплячій воді (на
водяній бані) 15 хвилин, настояти при кімнатній температурі 45 хвилин, процідити.
Сировину, що залишилася, віджати до процідженого настою. Об’єм останнього довести
кип’яченою водою до 200 мл. Застосовувати внутрішньо дорослим та дітям віком від
12 років за 30 хвилин до їди по 1/2-1/3 склянки 3 рази на добу.
2 фільтр-пакети покласти у скляний або емальований посуд, залити 200 мл (1 склянка)
окропу, закрити і настояти 15 хвилин. Приймати внутрішньо за 30 хвилин до їди, по
1/2—1/3 склянки 3 рази на добу. Максимальна курсова доза визначається лікарем.
Максимальна добова доза—1,5 склянки настою.
Приготовлений настій зберігати у прохолодному місці не більше 2 діб.
Діти.
Безпека та ефективність застосування препарату для дітей не встановлені. Не
застосовувати дітям віком до 12 років.
Передозування.
Можливе підвищення артеріального тиску, біль у ділянці серця.
Побічні реакції.
Можливі алергічні реакції (у т. ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри,
кропив’янка, контактний дерматит). При появі побічних реакцій слід припинити прийом
препарату та звернутися до лікаря.
Термін придатності. 2 роки.
Умови зберігання.
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для
дітей місці.
Упаковка.
По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті № 20 у пачці.
Категорія відпуску. Без рецепта.
Виробник. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.
Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.
Заявник. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
Місцезнаходження заявника.
69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.
Дата останнього перегляду. 21.06.2018

