
lágy kapszula  • belsőleges oldatos cseppek

Vény nélkül, gyógyszertárakban kapható gyógyszer!

Elôsegíti az emésztést: Epehajtó, felszívódást javító, görcsoldó, gyulladás csök
kentô, a kolesz terin ter melést csökkentô, kôoldó.
Csökkenti a puffadást: Emésztési zavarok, puffadás, étkezés utáni görcsös fáj
dalom, epe kôvel járó, epekô, epemûtét utáni visszatérô panaszokra.
Oldja a kisebb epeköveket: Epekôképzôdés fokozott veszélye esetén: elhízás, 
fogyókúra, cukor betegség, májbetegség, magas koleszterin, vérzsír szint, hor
mo  nális fogamzásgátló vagy más ösztrogén tartalmú gyógyszer szedésekor a 
kôképzés megelôzésére! A kapszula a kúraszerû kezelésre alkal ma sabb lehet, 
kényelmesebben kezel hetô. A cseppek gyorsabban hat, fájdalmas görcsök oldá
sára is ajánlott, vagy ha elfelejtette étkezés elôtt bevenni a Rowacholt és puffadás 
jelentkezik. A cseppeket lehet kis kockacukorra cseppentve bôséges folyadékkal 
leöblítve bevenni. 

A gyógyszer csak gyógynövény eredetû, tiszta hatóanyagokat tartalmaz.

Epekímélô étrend: olvassa el a szórólap belsô oldalán ajánlott diétát, mely zsír
szegény és könnyen felszívódó szénhidrátokat tartalmazó étrendet ajánl.

                              Több minT 55 évE fOrgalOmban!

MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A ROWACHOL LÁGY KAP SZULA és A ROWACHOL bELSô LEGES OLdATOS 
CSEPPEK, ÉS MILYEN bETEGSÉGEK ESE TÉN 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 CSEPPEK SZEdÉSE ELôTT:
ne szedje a rowachol kapszulát vagy a rowachol cseppeket, ha aller  giás a hatóanyagokra vagy a gyógyszer 
egyéb összetevôjére, máj vagy veseelégtelenségben, az epeutak elzáródása okozta sárgaságban. figyel mez te
tések és óvintézkedések: a Rowachol kapszula és cseppek szedése elôtt beszéljen kezelôorvosával vagy gyógy
szerészével. Az epevezetékben található epekô kezelésekor különösen idôskorú betegnél fi gyelembe kell venni, hogy 
komplikáció léphet fel, mint elzáródás, az epe utak felszálló gyulladása, hasnyálmirigy gyulladás. Egyéb gyógysze
rek és a rowachol kapszula és cseppek: feltétlenül tájékoz tassa ke  zelô orvosát vagy a gyógyszerészét a jelenleg 
vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett egyéb gyógy szereirôl. Más gyógyszerrel egyide jûleg csak az 
orvos utasítására szedhetô, mivel a gyógyszerek hatása módosulhat az együttes alkalmazás során. a rowachol 
kapszula és cseppek egy idejû szedése kerülendô: véralvadásgátlókkal, a májban le bomló gyógyszerekkel, illetve 
olyan készítményekkel, melyeknél az adag nagyon pontos beállítása szükséges. A gyógyszerek adagjának módosí
tására szükség lehet. a rowa chol egyidejû bevétele étellel és itallal: a kezelés idején zsír és koleszterinszegény 
étrendet tanácsos tartani. gyer mekek és ser dülôk: gyermekkorban kellô klinikai tapasztalat hiányában a ké szít mény 
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 magzat
károsító ha tás ról nem számoltak be, a Rowachol kapszula és cseppek adása a terhesség elsô harmadában nem java
solt. A terhesség második, harmadik harmadában kizárólag csak az orvos utasítására alkalmaz ható. Nincs adat arra 
vonatkozóan, hogy a Rowachol kapszula és cseppek az emberi anyatejbe kiválasztódike, ezért szoptatás idején 
alkalmazása nem javasolt. a készítmény hatásai a gépjármûvezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges 
képességekre: a Rowachol kapszula vagy cseppek nem befolyásolja a gép jármûvezetéshez és gépek kezeléséhez 
szükséges ké pességeket. fontos információk a rowachol lágy kapszula egyes össze tevôirôl: A készítmény 
propilpara hidroxi benzoátnátriu mot és nátriumetilparahidroxibenzoátot tartalmaz segédanyagként. Emiatt esetleg 
ké sôbbi ek ben jelentkezô allergiás reakciókat okozhat.
HOGYAN KELL SZEdNI A ROWACHOL LÁGY KAPSZULÁT és A ROWACHOL bELSô LEGES OLdATOS 
CSEPPEKET? 
Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelôorvosa vagy gyógyszerésze 
által elmondottaknak meg fele lôen szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást illetôen, kérdezze meg kezelôorvosát 
vagy gyógyszerészét. A rowachol kapszula szokásos adagja: felnôtteknek naponta 3szor 1–2 lágy kapszula, étke
zés elôtt fél órával. A rowachol cseppek ajánlott adagja: felnôtteknek naponta 3szor 3–5 csepp oldat étkezés elôtt 
fél órával. Epegörcs esetén 20–30 csepp, mely 20 perc múlva megismételhetô. A kapszula a kúraszerû kezelésre alkal
masabb 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, bódultság
hoz vezethet, illetve fokozott izgalmi állapot, meg növe ke dett 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 kétsze
res adagot a kihagyott cseppek pótlására. A követ kezô 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 jelent
keznek. Ritka mellékhatások (10000bôl 1–10 beteget érint): gyomorégés. Nagyon ritka mellékhatások (10000bôl 
kevesebb, mint 1 beteget érint): a szájban égetô érzés, kisebesedés. Borsmenta vagy kámfor íz érzet léphet föl, mely 
csök kent hetô, ha üres gyomorra, étkezés elôtt fél órával veszi be a kapszulát vagy a cseppeket. A tünetek a gyógy
szerszedés félbeszakításával azonnal rendezôdnek. Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa keze lô
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 bétapinén, 50 mg kamfén, 50 mg borneol, 60 mg menton, 136 mg alfapinén, 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 aro 
más szaggal. 30 db lágy kapszula PVC/Al buborékcsomagolásban, do bozban. 
OGYIT6586/04 OGYI/23366/2010  4220/55/09  2010. szeptember
rowachol belsôleges oldatos cseppek: Halványsárga vagy zöldessárga, mentol ízû és aro más olaj. Kb. 10 ml töl
tettérfogatú, csavaros aluminium kupakkal lezárt barna üvegben. Az üveg színtelen LDPE cseppentôbetéttel do boz ban. 
OGYIT8559/01  4252/55/07 2012. május

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

EPEkô • PUFFADÁs

 Kft.
Telefon: (+361) 3710530 
Tel./fax: (+361) 3710531

Email: satco@satco.tonline.hu
www.satco.hu • www.rowachol.hu

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

vagy kérdezze meg kezelôorvosát, 
gyógysze ré szét!

részletek a betegtájékoztatóból:



Epekímélô étrend

lágy kapszula  • belsőleges oldatos cseppek

Javasolt és kerülendô élelmiszerek

Hús
Javasolt: fôtt, párolt, grillezett gyenge hús vagy sültbôl kö  zép   da  rab
 kák, borjú, marha vagy jól párolt vad, tyúk, puly ka, ba rom fi bô re 
nél  kül. Sovány sonka, nyúl, nyers borjúnyelv Kerülendô: sült, rán
tott, pirított, füstölt (sonkán kívül) vagy pa níro zott húsételek, zsíros 
hús vagy baromfiféle, például li  ba, ka csa, zsí  ros ser tés  hús, szarvas, 
füs töltszalonna, ve se, kö vér son ka.
Kolbászok (magas zsírtartalma miatt nem ajánlott!)
Kerülendô: zsíros, füstölt vagy erôsen fûszerezett kolbászáruk.
Halak
Javasolt: sovány halfajták, például tôkehal, pisztráng, csuka, com pó, 
le  pény   hal zsírszegényen elkészítve, kékre fôzve, párolva vagy fel
fújt   nak. 
Kerülendô: zsíros halfajták: ponty, angolna, szardínia, tonhal, szar
del la, zsí ros, erôs vagy savanyú hal ma rinád, halsaláta. 
Tojás
Javasolt: 1–2 tojás lágyra fôzve vagy habnak felverve.
Kerülendô: kemény tojás, tükörtojás, rántotta, majonéz, majo né zes 
(ka szi nó) to jás, tojássaláta, sonkástojás.
Tejtermékek
Javasolt: édes, savanyú tej, joghurt, író, zsírszegény krémsajt (ezek 
zsír tartalma a csomagoláson szerepel, 35–40%-ig fo  gyasztható), 
tú ró, vékonyan kenyérre ken ve – ha elvi sel hetô.
Zsírfélék
Javasolt: vaj, margarin, növényi olaj kis mennyiségben.
Ajánlatos: kukorica, napraforgó, búzaolaj. Ezek gazdagok telítet
len zsírsavakban! Az egyéni tûrô ké pes ség re te kin tettel kell lenni! 
Álta lá ban 40 g fôzô zsír és 20 g ke nô zsira dék aján latos naponta.
Kerülendô: pecsenyezsír, libazsír, szalonna, erôsen hevített zsí rok.
Kenyér
Javasolt: fehér, graham, durva ôrleményû kenyér. A barna kenyér
féléket, graham kenyeret, ha elvi sel he tô, elôny   ben kell részesíteni a 
fehér kenyerekkel szemben. Túlér zékenységnél a fe hér fajta ajánla tos.
Kerülendô: friss kenyér, durva, nehéz, nedves, korpás kenyér.
Zöldségek
Javasolt: répa, saláta (fôzô) fejessaláta, fiatal spárga, gom ba, fi a tal 
zöld  bab, gyenge borsó, zeller, tök, sárga répa, pet re zse lyem, hagyma, 
uborka fôzelékként, kevés karfiol, kelbimbó vagy fia tal ka ra lá  bé.  
A zöldségeket leg jobb fôzni, ke vés só val, vajban vagy olaj ban meg
forgatni. Csak fiatal zöldséget hasz náljunk. mélyhûtött zöld séget 

vagy gyü möl csöt nyugodtan lehet hasz nálni. Salátát gyen  ge ece tes 
vízben vagy citromlében, eset leg kevés cukorral készítsünk.
Kerülendô: fás vagy felfújós zöldség félét (mint káposzta, hüve
lyesek, kel káposzta) használni. A paradicsomot nem min denki bírja. 
A rántást kerüljük! Kerülendô az uborka vagy paradi csomsaláta, a 
nyers hagyma, a konzerv fô ze lék.
Tésztafélék
Javasolt: a könnyû, zsírszegény tésztaféle, mint például kekszek, 
pudding, fel fújtak, keverttészták, száraz keksz, ré tes, krump lis tész  ta, 
búza dara.
Kerülendô: csokoládés tészták, vajkrémes, tejszínhabos tészták, le 
ve les tészták, dióval, mandulával, mákkal töltött tész ták, zsírban sült 
tész ták, zsíros (lángos, fánk), krum plis, fel fú jós tészták, mint például 
a friss élesztôs tészta.
Édességek
Javasolt: gyümölcscukor, kandírozott gyümölcs, méz, lek vár, jam. 
Általában az édesség gondot szokott okozni.
Kerülendô: minden csokoládé, marcipán, fagylalt.
Köretek
Javasolt: krumpli, rizs, tésztafélék, nokedli, omlós zsemlemorzsa, 
dara, tú rós gombóc. Krumplisgombóc vagy nud li (ha nem zsírban sült).
Kerülendô: minden zsírban sült köret (krokett, sült krump li stb.)
Levesek
Javasolt: hamislevesek, mint például dara, rizs, zabpehely, be
 csinált, krumpli vagy zöldségleves (a megengedett zöldségekbôl)
Kerülendô: erôs marha vagy borjú, tyúkleves, füstölt levesek, 
leves ki vo na tok, kockák.
Gyümölcsök
Javasolt: tûrés szerint alma, körte, narancs, mandarin, banán, grape
fru it, bogyós gyümülcsök, füge, mazsola, datolya, szá rí tott gyü mölcs    
kompót (héj nélküli ôszi és sárgabarackból), gyü mölcssaláta. Kez
detben kompótnak készítve ajánlatos!
Kerülendô: dió, éretlen gyümölcs, nyers sárgabarack, cse resz nye, 
szilva, ôszi barack.
Italok
Javasolt: sovány tej, gyenge tejeskávé, világos tea, gyógyteák, gyü
 mölcs és zöldséglé (ha elviselhetô), ásványvíz, melybôl, ha tar tal
maz, a szénsavat elôbb pezsegtessük ki.
Kerülendô: minden alkoholtartalmú ital, erôs tea, erôs fekete, jégbe
hûtött vagy erôsen szénsavas italok. 
Fûszerek
Javasolt: minden konyhanövény, mint például petrezselyem, kö 
mény, majoranna, bazsalikom, kakukkfû, levendula, zsázsa, torma, 
turbolya, metélôhagyma.
Kerülendô: nagyobb mennyiségben hagyma, fokhagyma, mustár, 
bors, paprika, curry, kapor, erôs mártások, worchester (paprika) para
dicsomos ketchup és minden csípôs fûszer.


