Részletek a betegtájékoztatóból:
MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A ROWACHOL LÁGY KAPSZULA és A ROWACHOL belsôleges oldatos
CSEPPEK, ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?
A Rowachol kapszula és a Rowachol csepp máj- és epebetegségek (pl. epekô, epegörcs, epehólyag- és epevezeték
gyulladás, májgyulladás) kezelésére szolgáló gyógyszer.
TUDNIVALÓK A ROWACHOL LÁGY KAPSZULA és A ROWACHOL belsôleges oldatos CSEPPEK SZEDÉSE
ELÔTT:
Ne szedje a Rowachol kapszulát vagy a Rowachol cseppeket, ha allergiás a hatóanyagokra vagy a gyógyszer
egyéb összetevôjére, máj- vagy veseelégtelenségben, az epeutak elzáródása okozta sárgaságban. Figyelmezte
tések és óvintézkedések: a Rowachol kapszula és cseppek szedése elôtt beszéljen kezelôorvosával vagy gyógyszerészével. Az epevezetékben található epekô kezelésekor különösen idôskorú betegnél figyelembe kell venni, hogy
komplikáció léphet fel, mint elzáródás, az epeutak felszálló gyulladása, hasnyálmirigy gyulladás. Egyéb gyógysze
rek és a Rowachol kapszula és cseppek: feltétlenül tájékoztassa kezelôorvosát vagy a gyógyszerészét a jelenleg
vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereirôl. Más gyógyszerrel egyidejûleg csak az
orvos utasítására szedhetô, mivel a gyógyszerek hatása módosulhat az együttes alkalmazás során. A Rowachol
kapszula és cseppek egyidejû szedése kerülendô: véralvadásgátlókkal, a májban lebomló gyógyszerekkel, illetve
olyan készítményekkel, melyeknél az adag nagyon pontos beállítása szükséges. A gyógyszerek adagjának módosí
tására szükség lehet. A Rowachol egyidejû bevétele étellel és itallal: a kezelés idején zsír- és koleszterinszegény
étrendet tanácsos tartani. Gyermekek és serdülôk: gyermekkorban kellô klinikai tapasztalat hiányában a készítmény
nem szedhetô. Terhesség és szoptatás: ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetôsége
vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer szedése elôtt beszéljen kezelôorvosával vagy gyógyszerészével. Bár magzatkárosító hatásról nem számoltak be, a Rowachol kapszula és cseppek adása a terhesség elsô harmadában nem javasolt. A terhesség második-, harmadik harmadában kizárólag csak az orvos utasítására alkalmazható. Nincs adat arra
vonatkozóan, hogy a Rowachol kapszula és cseppek az emberi anyatejbe kiválasztódik-e, ezért szoptatás idején
alkalmazása nem javasolt. A készítmény hatásai a gépjármûvezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges
képességekre: a Rowachol kapszula vagy cseppek nem befolyásolja a gépjármûvezetéshez és gépek kezeléséhez
szükséges képességeket. Fontos információk a Rowachol lágy kapszula egyes összetevôirôl: A készítmény
propil-parahidroxibenzoát-nátriumot és nátrium-etil-parahidroxibenzoátot tartalmaz segédanyagként. Emiatt esetleg
késôbbiekben jelentkezô allergiás reakciókat okozhat.
HOGYAN KELL SZEDNI A ROWACHOL LÁGY kapszulát és A Rowachol belsôleges oldatos
CSEPPEKET?
Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelôorvosa vagy gyógyszerésze
által elmondottaknak megfelelôen szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást illetôen, kérdezze meg kezelôorvosát
vagy gyógyszerészét. A Rowachol kapszula szokásos adagja: Felnôtteknek naponta 3-szor 1–2 lágy kapszula, étkezés elôtt fél órával. A Rowachol cseppek ajánlott adagja: Felnôtteknek naponta 3-szor 3–5 csepp oldat étkezés elôtt
fél órával. Epegörcs esetén 20–30 csepp, mely 20 perc múlva megismételhetô. A kapszula a kúraszerû kezelésre alkalmasabb lehet, kényelmesebben kezelhetô. A cseppek gyorsabban hat, fájdalmas görcsök oldására is ajánlott, vagy ha
elfelejtette étkezés elôtt bevenni a Rowacholt, és puffadás jelentkezik. A cseppeket lehet kis kockacukorra cseppentve
bôséges folyadékkal leöblítve bevenni. Ha az elôírtnál több Rowachol kapszulát vagy Rowachol cseppeket vett
be: az illóolajok nagy adagban a központi idegrendszer mûködését gátolják, ami légzési elégtelenséghez, bódultsághoz vezethet, illetve fokozott izgalmi állapot, megnövekedett görcskészség jelentkezhet. A gyomor ingerlésével hány
ingert, hányást, hasmenést idézhet elô. Túladagolás esetén gyomormosás, tüneti kezelés javasolt, ezért ilyen esetben
azonnal forduljon orvoshoz. Ha elfelejtette bevenni a Rowachol kapszulát vagy cseppeket: ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott cseppek pótlására. A következô adagot vegye be a megszokott idôben. Ha bármilyen további
kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelôorvosát vagy a gyógyszerészét.
LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK:
Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek. Ritka mellékhatások (10000-bôl 1–10 beteget érint): gyomorégés. Nagyon ritka mellékhatások (10000-bôl
kevesebb, mint 1 beteget érint): a szájban égetô érzés, kisebesedés. Borsmenta vagy kámfor íz érzet léphet föl, mely
csökkenthetô, ha üres gyomorra, étkezés elôtt fél órával veszi be a kapszulát vagy a cseppeket. A tünetek a gyógyszerszedés félbeszakításával azonnal rendezôdnek. Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelô
orvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.
Milyen hatóanyagokat tartalmaz?
A Rowachol lágy kapszula hatóanyagai: 2 mg cineol, 5 mg borneol, 5 mg kámfén, 6 mg menthon, 17 mg pinén
alfa+béta, 32 mg levomentol lágy kapszulánként. A Rowachol belsôleges oldatos cseppek hatóanyagai: 1 gramm
cseppben 20 mg cineol, 34 mg béta-pinén, 50 mg kamfén, 50 mg borneol, 60 mg menton, 136 mg alfa-pinén, 320 mg
levomentol. 330 mg olívaolajban oldva.
Gyógynövényekbôl származó, tiszta hatóanyagok. A gyógyszer mentes a ballasztanyagtól, amelyet a növény
tartalmaz.
Epekímélô étrend: olvassa el a szórólapban ajánlott diétát, mely zsírszegény és könnyen felszívódó szénhidrátokat
tartalmazó étrendet ajánl.
MILYEN A KÉSZÍTMÉNY KÜLLEME, ÉS MIT TARTALMAZ A ROWACHOL LÁGY KAPSZULA és A Rowachol
belsôleges oldatos cseppek CSOMAGOLÁsa?
Rowachol lágy kapszula: Zöld, gömbölyû, átlátszó, gyomorsav rezisztens lágy zselatin kapszulába töltött, 100 mg
töltettömegû, tiszta, fénylô, sárga vagy zöldessárga, idegen részecskéktôl mentes olajos oldat menta ízzel és aromás szaggal. 30 db lágy kapszula PVC/Al buborékcsomagolásban, dobozban.
OGYI-T-6586/04 OGYI/23366/2010 4220/55/09 2010. szeptember
Rowachol belsôleges oldatos cseppek: Halványsárga vagy zöldessárga, mentol ízû és aromás olaj. Kb. 10 ml töltettérfogatú, csavaros aluminium kupakkal lezárt barna üvegben. Az üveg színtelen LDPE cseppentôbetéttel dobozban.
OGYI-T-8559/01 4252/55/07 2012. május
A betegtájékoztatók teljes szövege megtalálható: www.satco.hu • www.rowachol.hu
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Elôsegíti az emésztést: Epehajtó, felszívódást javító,
görcsoldó, gyulladáscsökkentô, a koleszterin termelést
csökkentô, kôoldó.
Csökkenti a puffadást: Emésztési zavarok, puffadás,
étkezés utáni görcsös fájdalom, epekôvel járó, epekô-,
epemûtét utáni visszatérô panaszokra.
Oldja a kisebb epeköveket: Epekôképzôdés veszélye
esetén: elhízás, fogyókúra, cukorbetegség, májbetegség,
magas koleszterin-, vérzsír szint, hormonális fogamzás
gátló, más ösztrogén tartalmú gyógyszer szedésekor a
kôképzés megelôzésére! A kapszula a kúraszerû keze
lésre. A cseppek fájdalmas görcsök oldására gyorsabb,
vagy ha elfelejtette étkezés elôtt bevenni a Rowacholt
és puffadás jelentkezik.
Epekímélô étrend a szórólap belsô oldalán.
Több mint 60 éve
forgalomban!

Vény nélkül, gyógyszertárakban kapható gyógyszer!

A kockázatokról és a mellékhatásokról
olvassa el a betegtájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelôorvosát,
gyógyszerészét!
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