Naturland Nagy Svédcsepp + C-vitamin
Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt, olvassa el
figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz!
Ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt mindig pontosan a betegtájékoztatóban
leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje!
Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége
lehet!
Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ez a
betegtájékoztatóban fel nem sorolt, bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.
Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak!
Tulajdonság, hatás:
Az oldat gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, hatását népgyógyászati és
szakirodalmi adatok igazolják.
A készítmény hatásáért felelős összetevőinek fontosabb jellemzői:
A Svédkeserű tinktúra alkotórészei étvágyjavító, emésztést serkentő, epekiválasztást fokozó,
valamint gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatásúak. A C-vitamin biztosítja a szervezet fokozott Cvitamin-szükségletét különböző típusú betegségekben, illetve a betegségek utáni felépülés
időszakában, valamint tavaszi fáradtság, vérzési hajlam esetén.
Mi a Naturland Nagy Svédcsepp + C-vitamin készítmény hatóanyaga?
1,0 ml oldat tartalma: 20 mg C-vitamin (aszkorbinsav) (Acidum ascorbicum), 47 mg Svédkeserű
tinktúra (1:5,1), amely a következő összetevők megadott arányú felhasználásával (összesen 18,50
g/100 ml) készül: 2,00 bábakalácsgyökér (Carlina acaulis L., radix), 2,00 manna (Fraxinus ornus L.,
manna canellata), 2,00 mirha (Commiphora molmol Engler, resina), 2,00 zedoária gyökértörzs
(Curcuma zedoaria [Christm.] Rosc., rhizoma), 2,00 orvosi angyalgyökér (Angelica archangelica L.,
radix), 2,00 teriák (Theriak sine opio) [0,60 orvosi angyalgyökér (Angelica archangelica L., radix), 0,20
kerti bazsalikom virágos hajtás (Ocimum basilicum L., herba), 0,20 ceyloni fahéjfa kéreg
(Cinnamomum zeylanicum Nees, cortex), 0,20 macskagyökér (Valeriana officinalis L. s. l., radix), 0,20
rövidágú poloskavész gyökértörzs (Cimicifuga racemosa [L.] Nutt., rhizoma), 0,20 zedoária
gyökértörzs (Curcuma zedoaria [Christm.] Rosc., rhizoma), 0,20 szurokfű levél és virág (Origanum
species, herba), 0,10 kardamommag (Elettaria cardamomum Maton, fructus), 0,10 mirha
(Commiphora molmol Engler, resina)], 1,00 tárnicsgyökér (Gentiana lutea L., radix), 0,50
kamillavirágzat (Matricaria recutita L., flos), 0,50 borsosmentalevél (Mentha x piperita L., folium),
0,50 igazi édesgyökér (Glycyrrhiza glabra L., radix), 0,50 szerecsendió (Myristica fragrans Houtt.,
semen), 0,50 vidrafűlevél (Menyanthes trifoliata L., folium), 0,20 közönséges párlófű virágos hajtás
(Agrimonia eupatoria L., herba), 0,20 gyömbér gyökértörzs (Zingiber officinale Rosc., rhizoma), 0,10
kínai csillagánizs termés (Illicium verum Hooker fil., fructus), 0,10 galangálgyökér (Alpinia officinarum
Hance, radix), 0,10 kis ezerjófű virágos hajtás (Centaurium erythraea Rafn. s. l., herba), 0,10
benedekfű virágos hajtás (Cnicus benedictus L., herba), 0,06 keserű narancs epikarpium és
mezokarpium (Citrus aurantium L. ssp. aurantium, epicarpium et mesocarpium), 0,04 szegfűszeg
(Syzygium aromaticum [L.] Merill et L. M. Perry, flos), 0,04 ökörfarkkóró virágpárta (Verbascum
species, flos), 0,04 kubébatermés (Litsea cubeba [Lour.] Pers., fructus), 0,02 rozmaringlevél
(Rosmarinus officinalis L., folium).
Mit tartalmaz még a Naturland Nagy Svédcsepp + C-vitamin készítmény?
A készítmény segédanyagai: 96%-os etanol, tisztított víz, karamell (E150).
Mikor szedhető a Naturland Nagy Svédcsepp + C-vitamin készítmény?

Az oldat étvágytalanság, puffadás, teltségérzet, bélrenyheség és egyéb, különböző okokra
visszavezethető emésztési zavaroknál, a fertőző vagy más hosszantartó betegségek utáni lábadozás
időszakában, valamint vérzési hajlam (fogínygyulladás, fogínysorvadás) esetén szedhető.
Mikor nem szabad szedni a Naturland Nagy Svédcsepp + C-vitamin készítményt?
Az alkotó komponensek bármelyike (pl. fészkes virágzatú növények) iránti túlérzékenység (allergia)
esetén a készítmény nem szedhető.
Mit kell tudnia a Naturland Nagy Svédcsepp + C-vitamin készítmény szedésének megkezdése előtt?
Tudnia kell, hogy nincs-e az alkotó-részek iránti túlérzékenysége (allergiája).
Ha panaszai ismeretlen eredetűek, esetleg gyógykezelés alatt áll, a készítmény szedésének
megkezdése előtt kérje ki kezelőorvosa véleményét!
Ez a készítmény 40 térfogat % etanolt (alkoholt) tartalmaz, melynek
1 adagja (1 teáskanál ~ 5 ml) ~ 1,5 g alkoholt tartalmaz. Alkoholprobléma esetén a készítmény
ártalmas.
Cukorbetegeknél a készítmény alkoholtartalmát figyelembe kell venni!
Várandós vagy szoptató nők, magas rizikófaktorú betegek (pl.: májbetegség vagy epilepszia), akut
gyomor- és nyombélfekély, epeúti elzáródás, epekő esetén a készítmény szedése megfontolandó.
Szedhetik-e gyermekek a Naturland Nagy Svédcsepp + C-vitamin készítményt?
Gyermekeknek és serdülőknek 18 éves életkor alatt az ide vonatkozó biztonsági adatok hiányában
nem ajánlott.
Lehet-e a Naturland Nagy Svédcsepp + C-vitamin készítményt gyógyszerekkel együtt szedni?
Alkohollal kölcsönhatásba lépő gyógyszerekkel egy időben nem javasolt szedni.
A készítmény alkoholtartalma befolyásolhatja az egyidejűleg szedett gyógyszerek felszívódását,
kiürülését, ezért legalább fél óra teljen el a készítmények bevétele között!
Amennyiben Ön gyógyszereket is szed, kérje ki kezelőorvosa véleményét!
Gyógyszerekkel történő együttes alkalmazása során figyelembe kell venni, hogy ha az összes napi
C-vitamin-bevitel meghaladja az 1000 mg-ot, akkor bizonyos gyógyszerek hatása megváltozhat,
valamint gyomorégés, émelygés, hányinger, hasmenés előfordulhat, és megnövekedhet az oxalát
típusú vesekőképződés veszélye.
Óvatosan szedhető együtt a következő hatóanyag-tartalmú gyógyszerekkel:
vas-, réz- és szeléntartalmú készítmények
dezferoxamin (vastúladagolás kezelésére szolgáló gyógyszer)
mexiletin (szívritmuszavarok kezelésére szolgáló gyógyszer)
kumarin- és indandionszármazékok (véralvadásgátló gyógyszerek)
szalicilsavszármazékok (fájdalom-, lázcsillapító és gyulladásgátló gyógyszerek)
Nagy adag aszkorbinsav a vizelet pH-ját csökkentheti, amely a savas jellegű hatóanyagok újra
felszívódását növelheti, illetve a lúgos jellegűek újra felszívódását csökkentheti.
Nagy dózisú C-vitamin egyes laboratóriumi vizsgálatok eredményét megváltoztathatja, ezért a
laboratóriumi vizsgálatot elrendelő orvost tájékoztassa arról, ha Ön C-vitamint szed.
Mi a teendő, ha Ön várandós, szoptat vagy gyermeket szeretne?
Várandósság és szoptatás idején az oldat szedése nem javasolt.
Ha Ön gyermeket szeretne, a készítmény szedése előtt beszéljen kezelőorvosával vagy
gyógyszerészével!

Milyen hatással van a Naturland Nagy Svédcsepp + C-vitamin készítmény a gépjárművezetéshez és
gépek kezeléséhez szükséges képességekre?
A készítmény alkoholtartalma közepes mértékben befolyásolja a gép-járművezetéshez és gépek
kezeléséhez szükséges képességeket. Alkoholtartalma miatt a reakcióidő megnőhet.
Hogyan kell a Naturland Nagy Svédcsepp + C-vitamin készítményt szedni?
Vízzel vagy ízesítetlen, hideg teával hígítva ajánlatos bevenni:
étvágyjavítás céljából a főétkezések előtt fél órával,
az emésztés elősegítésére étkezés közben vagy közvetlenül étkezések után,
fertőző vagy más hosszantartó betegségek utáni lábadozás időszakában, vérzési hajlam esetén
főétkezések után.
Mi az ajánlott adag?
Naponta 2–3-szor 1 teáskanálnyi készítményt hígítva bevenni. (1 adag C-vitamin-tartalma ~ 100 mg).
Milyen mellékhatásai lehetnek a Naturland Nagy Svédcsepp + C-vitamin készítménynek?
Fészkes virágzatú növényekre túlérzékeny egyéneknél allergiás reakciót válthat ki.
Ha Önnél bármilyen mellékhatás – bőrvörösödés, ödéma vagy más szokatlan tünet – jelentkezik,
hagyja abba a kezelést, és tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ez a betegtájékoztatóban
fel nem sorolt, bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.
Mennyi ideig szedhető a Naturland Nagy Svédcsepp + C-vitamin készítmény?
Kúraszerű szedése legfeljebb 3 hónapig tarthat. Két kúra között leg-alább 1 hónap szünetet kell
tartani!
Hogyan kell tárolni a Naturland Nagy Svédcsepp + C-vitamin készítményt?
Legfeljebb 25 °C-on, fénytől védve tárolandó.
Gyermekektől elzárva tartandó!
Mennyi ideig használható fel a Naturland Nagy Svédcsepp + C-vitamin készítmény?
Az oldatot csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül, felbontás után 6 hónapig szabad
felhasználni.
Nyilvántartási szám: OGYI-670/1998
Milyen az oldat külleme és mit tartalmaz a csomagolás?
Leírás: Vörösbarna színű, aromás illatú, először savanyú, majd keserű ízű, tiszta, alkoholos oldat.
Csomagolás: Polietilén betétes, garanciazáras fémkupakkal lezárt, barna színű, transzparens,
polietilén-tereftalát flakonban.
Csomagolási egység: 100 ml, 250 ml, 500 ml / flakon
Forgalomba hozatali engedély jogosultja:
Natureland Egészségcentrum Zrt.
3060 Pásztó, NATURLAND Park

