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vesekô • FelFázás
Ha veseköve van, orvosa részletesen tájékoztatja a teendôkrôl. A vesekô 
tulajdonságaihoz igazítja a legkedvezôbb orvosi beavatkozást. Az orvos 
ta nácsol hatja, hogy várjon és természetes úton megszabadul a kôtôl, 
ja vasolhat ultra hangos kôzúzást vagy mûtéti beavatkozást. A vesekô sokszor 
kínzó fáj dal mat okoz. Tehet érte, hogy megelôzze megismétlôdését. Olvassa 
el a tájékoztatót és kövesse az önre vonatkozókat! Kezelés nélkül egy éven 
belül 15%, öt éven belül 35%, és tíz év elteltével 50% az esély új vesekô 
kialakulására. A lakosság 2–3%-át érinti. Tízezer emberbôl évente 17–25 
em berben alakul ki vesekô. A vesekô elôfordulása valószínûbb, ha volt 
ko rábban veseköve, vagy elôfordult a családban. A harminc és hatvan év 
közötti férfi korcsoport a leghajlamosabb vesekôre, de egyre gyakoribb a 
fiatalok között! Kevés figyelemmel is rengeteget tehet, hogy megelôzze, 
késleltesse a vesekô képzôdését. 

Az enyhe húgyúti fertôzésben a Rowatinex elôsegíti a vizeletelválasztást, 
gyulladáscsökkentô és enyhe antibakteriális hatású, oldja a simaizmok görcsét.

Több minT 55 éve forgalomban!

A gyógyszer csak gyógynövény eredetû,  
tiszta hatóanyagokat tartalmaz.

Vény nélkül, gyógyszertárakban kapható gyógyszer!

A kockázatokról és a mellékhatásokról 
olvassa el a beteg tájé koz   tatót,  

vagy kérdezze meg kezelôorvosát, 
gyógysze ré szét!

 Kft.
Telefon: (+36-1) 371-0530 
Tel./fax: (+36-1) 371-0531

E-mail: satco@satco.t-online.hu
www.satco.hu • www.rowatinex.hu

MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A ROWATINEX LÁGY KAPSZULA és A ROWATINEX BEL SÔ
LEGES OLDATOS CSEPPEK, ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESE TÉN ALKAL MAZHATÓ? 
A Rowatinex vese- és húgyúti megbetegedések (pl. vesekô vagy a húgyvezetékben lévô kô és 
az ezekhez kapcsolódó tünetek) kezelésére, valamint az újbóli kôképzôdés gátlására, továbbá 
enyhe húgyúti fertôzésben a vizeletelválasztás elôsegítésére szolgáló gyulladás csökkentô és 
enyhe antibakteriális hatású, simaizmok görcsét oldó gyógyszerkészítmény. 

TUDNIVALÓK A ROWATINEX LÁGY KAPSZULA és A ROWATINEX BELSÔLEGES OLDA
TOS CSEPPEK SZEDÉSE ELÔTT:
ne szedje a rowatinex kapszulát vagy cseppeket, ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagok-
ra vagy a Rowatinex kapszula és cseppek egyéb összetevôire; ha máj- vagy veseelégtelenség-
ben szenved. figyelmeztetések és óvintézkedések: súlyos görcsök, súlyos húgyúti fertôzések 
és a vizeletelválasztás megszû nésének kezelésére a gyógyszerkészítmény nem alkalmas. gyer
mek kor ban a kellô klinikai tapasztalat hiányában a készítmény nem szed hetô. A ke ze lés 
ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek: feltétlenül tájékoztassa kezelôorvosát vagy gyógysze-
részét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereirôl, beleértve a vény nélkül kap-
ható készítményeket is. Más gyógyszerrel egy idejûleg csak orvosi utasításra szedhetô, mivel a 
gyógyszerek hatása mó  dosulhat az együttes alkalmazás során. Terhesség és szoptatás: ha 
Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetôsége vagy gyermeket sze-
retne, a gyógy szer szedése elôtt beszéljen kezelôorvosával vagy gyógyszerészével. Rowatinex 
kap szula és cseppek a terhesség elsô harmadában és szoptatás ideje alatt nem szed hetô.  
a rowatinex lágy kapszula sunset yellow szinezô anyagot tartalmaz, mely aller giás reak
ciót okozhat. 

HOGYAN KELL SZEDNI A ROWATINEX LÁGY KAPSZULÁT vagy A ROWATINEX BELSÔ
LEGES OLDATOS CSEPPEKET?
A Rowatinex kapszulát vagy a cseppeket mindig az orvos által elmondottaknak meg fe lelôen 
szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást illetôen, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszeré-
szét. A Rowatinex kapszula ajánlott adagja felnôtteknek naponta 3–4-szer 1, esetleg 2 kapszula 
az étkezés elôtt fél órával. A Rowatinex cseppek ajánlott adagja fel nôtteknek naponta 4–5-ször 
3–5 csepp, étkezés elôtt fél órával (kevés cukorra cseppentve). Vesegörcsben 20–30 csepp 
ajánlott, ami ha szükséges, 20 perc múlva meg is mé telhetô. Ha az elôírtnál több Rowatinex 
kapszulát vagy Rowa tinex cseppet vett be: a túladagolás tünetei: az illóolajok nagy adag-
ban a központi idegrendszer mûködését gátolják, ami légzési elégtelenséghez, bódultsághoz, 
a görcskészség fokozódásához vezethet. A gyo mor ingerlésével émelygést, hányást, hasmenést 
idézhet elô. Mi a teendô a túladagolás esetén? Gyomormosás, tüneti kezelés javasolt. A szív-, 
légzés-, vese- és májfunkció ellen  ôrzése ajánlott. Ha elfelejtette bevenni a Rowatinex kap
szulát vagy a Rowatinex cseppeket: Ne vegyen be dupla adagot az elfelejtett cseppek pótlá-
sára. A következô adagot vegye be a megszokott idôpontban. Ha bármilyen további kérdése 
van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK:
Mint minden gyógyszer, így a Rowatinex kapszula és cseppek is okozhatnak mellékhatásokat, 
amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek. Ritkán enyhe és átmeneti gyomorpanaszok, 
hányás, gyomorégés elôfordulhat. Esetenként kámforszerû utóíz érzés ta pasztalható. Ha Önnél 
bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelôorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a be teg- 
 tájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vo natkozik. 

A KÉSZÍTMÉNY HATÓANYAGAI:
a rowatinex lágy kapszula hatóanyagai: 3 mg cineol, 4 mg fenkon, 4 mg anetol, 10 mg 
borneol, 15 mg camfén, 31 mg alfa és béta pinén, 33 mg olívaolajban kapszulánként.

a rowatinex belsôleges oldatos cseppek hatóanyagai: a Rowa  tinex cseppek 1 gramm jában 
(= 38 csepp): 30 mg cineol, 40 mg fenkon, 40 mg anetol, 100 mg borneol, 150 mg camfén, 310 mg 
alfa és béta pinén. 330 mg olívaolajban oldva. 

gyógynövényekbôl származó, tiszta hatóanyagok. a gyógyszer mentes a ballasztanyag
tól, amelyet a növény tartalmaz.

MILYEN A KÉSZÍTMÉNYEK KÜLLEME, ÉS MIT TARTALMAZ A CSOMAGOLÁS?
rowatinex lágy kapszula: 100 mg tiszta, fényes, színtelen, jellegzetes szagú és ízû folya-
dék sárga színû, gömb alakú, kb. 6,3 mm átmérôjû lágy zselatin kapszulában. 30 db kapszula 
PVC//Al buborékcsomagolásban és dobozban. a betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatá
nak dátuma:  OGYI-T-4912/03 OGYI/43552/2011    2011. december

rowatinex belsôleges oldatos cseppek: 10 ml olaj garanciazáras, csavaros alumí nium 
kupakkal lezárt barna üvegben. Az üveg és egy fehér, HDPE csavaros kupak színtelen, LDPE 
cseppentôbetéttel cseppentô do bozban. a betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának 
dátuma:  OGYI-T-7612/01 OGYI/43550/2011    2011. december

a betegtájékoztatók teljes szövege megtalálható:  www.satco.hu • www.rowatinex.hu

részletek a betegtájékoztatóból:
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Sok vizet igyon! Általános szabály, hogy akinek volt már 
veseköve, annyi folyadékot fogyasszon, hogy napi vizelete 
legyen több 2 liternél. Kellô mennyiségû, rendszeresen fo - 
gyasztott folyadék hiányában besûrûsödik a képzôdô vize-
let és megindul a kövek magvát alkotó kristálymagok kicsa-
pódása. Bôséges mennyi ségû folyadék fogyasztásával  
és rendszeres mozgással ezeket a magvakat, kép zôdött 
szemcséket spontán kiürítjük a vizelettel. Nem hangsúlyoz-
ható elégszer a bôséges folyadék fogyasztása. Ha a foglal-
kozása miatt nem jut rendszeres idôközönként ivóvízhez, 
készítse maga mellé, tegye táskájába a palackos vizet vagy 
termoszban teát. Igyon étkezések után két pohár és este 
lefekvés elôtt is legalább egy pohár vizet. Ha fokozódik a 
szervezet folyadékvesztesége, ez növeli a vesekôképzô- 
dés lehetôségét. A szokatlanul nagy, fokozott folyadékvesz-
tés éppúgy a vizelet besûrûsödéséhez vezethet. A száraz, 
nyári klíma, kiadós napozás, lázzal, izzadással járó beteg-
ségek, tartós hasmenés, hányás, de vizelethajtók, hashaj-
tók fogyasztása, vagy fölfázással járó gyakoribb vizeletürí-
tés, még a szauna, vagy megerôltetô sport is elôidézhet 
viszonylagos folyadékhiányt. 

A folyadék pótlása: A napjában rendszeresen fogyasztott 
folyadék lehet víz, ásványi anyagban szegény ásványvíz, 
lehetôleg szénsavmentes üdítôital, hígított gyümölcslé, 
gyógynövénybôl készített tea. Ajánlott a gyógynövényekbôl, 
ilyen a medveszôlô, hársfa, bodzagyökér, kamilla, kevés, 
vagy cukor nélkül készített tea. A valódi tea, szénsavas 
üdítôk, a kávé, az alkoholos italok (még a sör is!) kerülendô. 
Kevés sör, vagy híg fröccs megengedett csak. Ne feledje, 
vigye magával termoszban, palackban az italát, ha gátolt a 
folyadék hozzáférhetése. 

Étkezés: A veseköve kémiai összetételétôl függhet, milyen 
típusú diétát célszerû követnie. A szigorú diétától átmeneti-
leg el lehet tekinteni, ez segíti a kezelésben való tartós 
együttmûködést. A tartós, nagyon szigorú étkezési megszo-
rítások esetleg hiánybetegséghez vezethetnek. 

Kalciumoxalátkövek: A tejtermékek fogyasztását csök-
kentse. Hasonlóan az oxalátban gazdag csokoládé, kóla-
félék, a spenót, kávé, rebarbara, földimogyoró is ritkábban 
kerüljön asztalra. Ajánlott a teljes ôrlésû gabonából készült 

élelmiszer, tésztafélék, növényi olajok és ebbôl készült 
margarinok, gyümölcsök, (kivéve a szilva, áfonya, egres, 
málna). A gyümölcsök közül elsôsorban a citrom, narancs 
grapefruit javasolt. A zöldségfélék nyersen és párolva egy-
aránt fogyaszthatók, kivéve száraz bab és borsó, spárga, 
brokkoli, spenót, sóska, cékla. Fogyaszthat gombát, lencsét, 
rizst, burgonyát. Amennyiben csontritkulására kál cium pót-
lást rendeltek, pl. a kálcium citrát sója ajánlott. 

Húgysavkövek: Kerüljék a marha- és sertéshús, a belsô-
ségek (máj, vese, agyvelô), hal élvezetét. Egyéb húsfélesé-
gek, fehér halhús, baromfi fogyasztása hetente 2–3 alka-
lommal javasolható. Fogyasszanak sok zöldséget és gyü-
mölcsöt bármilyen formában, korlátozás nélküli mennyiség-
ben. Lehetôleg ne igyanak alkoholos italt, fôként a vörösbor 
káros. Édességet, amennyiben egyéb kizáró oka nincs, 
mértékletesen. 

Cisztinkô: Szigorú fehérjeszegény diétát tartson. Naponta 
sok, akár 4–5 liter folyadékot igyanak. Kevés hal, marha, 
tojás javasolt. Rostos zöldségfélék ajánlottak. Kerüljék a 
C-vitamin nagy adagját (100 mg a szokásos napi adag, de 
legfeljebb 250 mg ajánlott). Nem javasolható a szigorú 
vegetariánus étrend. Gomba, borsó, dió mandula, mogyoró 
fogyasztása javasolt. 

Életmód: A mozgás legalább annyira fontos a veseköves-
ség kialakulása ellen, a képzôdô kristálymag-kezdemé-
nyek, a kisméretû kövek, homok spontán kiürítése érdeké-
ben, mint a megfelelô mennyiségû folyadék ivása. A lép-
csôn járás, a kerékpározás, a séta, a tánc, vagy bármilyen 
fizikai aktivitás a javunkat szolgálja, akárcsak a kirándulás, 
turistáskodás. A fölfázás, vagy más ok miatt kialakuló húgy-
úti fertôzés is elôsegítheti a vesekô képzôdését. Gyakran 
kimutatható a vesekô megjelenését megelôzô húgyúti fer-
tôzés. A feszültségekkel, idegeskedéssel, stresszel teli élet-
móddal is összefüggésbe hozható a vesekô kialakulása.  
A lelki terhelést jelentô okok föltárása, tudatosítása, leküz-
dése, esetleg életmódbeli változtatás az egészségét szol-
gálja. 

Tünetek: A vesekô gyakran semmilyen tünetet nem okoz 
és lassan lappangva növekszik a vesében. Más esetekben, 
teljes jólét közepén, hirtelen igen heves görcsös fájdalmat 
okoz. Ilyen esetben mindig szakorvoshoz kell fordulni mert 
más igen súlyos betegségeket utánozhat. A veseköves 
roham után a vizelet gyakran véres lehet. Ebbe azonban 
senki ne nyugodjék bele, minden vérvizelés részletes uro-
lógiai kivizsgálást igényel.


