
BETEGTÁJÉKOZTATÓ
Mielõtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az
alábbi betegtájékoztatót. 
E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múló panaszokat kezelhet
orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen a
készítmény körültekintõ, elõírásszerû alkalmazása.
Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplõ információkra a késõbbiekben
is szüksége lehet.

Herbária
Hurutoldó teakeverék

(Herbária Zrt.)

Gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítmény, melynek hatását népgyógyásza-
ti adatok igazolják. A teakeverék hatóanyagai elõsegítik a hurutos megbetegedésekben
felhalmozódott nyák elfolyósítását és megkönnyítik annak felköhögését. Enyhe gyulla-
dáscsökkentõ hatású.

Mi a hatóanyaga?
1 tetézett evõkanál készítmény (kb. 5 g) 2,5 g Orvosi ziliz levelet (Althaeae folium),
1,0 g Orvosi ziliz gyökeret (Althaeae radix), 0,75 g Igazi édesgyökeret (Liquiritiae radix),
0,5 g Kamillavirágzatot (Matricariae flos) és 0,25 g Mórmályvavirágot (Malvae mauritii
flos) tartalmaz.

Mit tartalmaz még a készítmény?
A teakeverék a gyógynövényeken kívül mást nem tartalmaz.

Mikor ajánlott a készítmény fogyasztása?
Felsõ légúti megbetegedésekben a köhögési inger csökkentésére, a kaparó érzés
(torok) megszüntetésére. Hurutos tünetekben a letapadt nyák felköhögésének/
kiürülésének megkönnyítésére.

Mikor nem ajánlott a készítmény alkalmazása?
A teakeverék alkalmazása nem ajánlott bármely alkotórészével szembeni túlérzékenység
esetén.



Mit kell tudni az alkalmazás megkezdése elõtt?
A teakeverék nyálka tartalmú komponenseket tartalmaz, melyek a légutak felületén
bevonatot képezve csökkentik a gyulladt nyálkahártya érzékenységét, enyhítik a
köhögési ingert. Tudnia kell, hogy kezelendõ problémái milyen eredetûek. Amennyiben
bizonytalan a tünetek okában, forduljon orvosához.

Alkalmazhatják-e a készítményt gyermekek?
Összetétele és alkalmazási javaslata alapján a készítmény 3 éves kortól gyermekeknek
is ajánlott.

Alkalmazható-e a teakeverék más gyógyszerekkel?
A hurutoldó teakeverék és más gyógyszer vagy gyógyhatású termék bevétele közötti
idõ 1-2 óra legyen.

Mit kell megfontolni terhesség és szoptatás ideje alatt?
A készítmény alkalmazása terhesség esetén nem ajánlott, szoptatás ideje alatti
alkalmazását beszélje meg szakemberrel (orvos, gyógyszerész).

Hogyan és milyen adagolásban kell a teát fogyasztani?
1 tetézett evõkanálnyi (kb. 5 g) teakeveréket 1 csésze (kb. 2,5 dl) forró vízzel leönteni,
hagyni kihûlni, majd szûrni. Tetszés szerint ízesítve kortyonként fogyasztani, naponta
1-3 csészével.

Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény?
Az adagolási javaslat betartása esetén, esetleges egyéni túlérzékenységen kívül, egyéb
mellékhatás nem ismeretes. Ha nem várt hatást észlel, hagyja abba a tea fogyasztását.

Mire kell még ügyelni a készítmény alkalmazása során?
A készítmény gyermektõl elzárva tartandó!

Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?
A tea fogyasztását a panaszok megszûnéséig javasoljuk. Ha 4-5 nap után nem javul
az állapota, keressen fel szakembert.

Hogyan kell tárolni a készítményt?
Legfeljebb 25 oC-on, nedvességtõl védve.

Csomagolási egység: 100 g
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