
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 késõbbiek-
ben is szüksége lehet.

Pannonhalmi
Ízületi bántalmak kezelésére ajánlott teakeverék

(Herbária Zrt.)
filteres teakeverék

Gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítmény, melynek hatását népgyógyá-
szati adatok igazolják.
A Pannonhalmi Ízületi bántalmak kezelésére ajánlott teakeverék jótékony hatású az
ízületi gyulladásokban, enyhíti a fájdalmakat. A teakeverék használatával javulnak a
reumatikus megbetegedéseket kísérõ tünetek, csökken az ízületek környékén jelent-
kezõ gyulladás, duzzanat, valamint mérséklõdik a fájdalom. A tünetek enyhülésével
csökken a mozgáskorlátozottság, az ízületek, izmok mozgatására jelentkezõ fájdalom.
Mi a hatóanyaga?
0,45 g Fûzfakéreg (Salicis cortex), 0,45 g Csalánlevél (Urticae foium), 0,375 g
Nyírfalevél (Betulae folium), 0,15 g Réti legyezõfû virágos hajtás (Filipendulae
ulmariae herba) és 0,075 g Boróka tobozbogyó (Juniperi pseudo-fructus) porított
formában / filter.
Mit tartalmaz még a teakeverék?
A készítmény semmiféle segédanyagot, ízesítõ- és színezõanyagot nem tartalmaz.
Mikor ajánlott a teakeverék fogyasztása?
A készítmény enyhe reumatikus panaszok tüneti kezelésére ajánlott.
Mikor NEM szabad a teakeveréket alkalmazni?
Ne alkalmazza a készítményt szalicilát túlérzékenység (pl. asztma, hörgõgörcs,
orrnyálkahártya duzzanat, krónikus csalán-kiütés) és a készítmény bármely alkotó-
része iránti túlérzékenység (allergia) esetén! Akut és krónikus vesegyulladás fenn-
állása esetén és más, nem szteroid gyulladáscsökkentõ iránti túlérzékenység ese-
tén sem alkalmazható! Alkalmazása kerülendõ asztmás betegeknél, mert súlyos, akut
hörgõgörcs léphet fel.
Mit kell tudni az alkalmazás megkezdése elõtt?
Amennyiben bizonytalan esetleges allergiájában, a készítmény alkalmazását kis adagok-
ban kezdje el, és ha nem jelentkeznek allergiás reakciók, akkor emelheti a napi adagot.



Fogyaszthatják-e gyermekek a teát?
A készítmény biztonságos alkalmazására vonatkozó vizsgálatokat gyermekeknél nem
végeztek, így a készítmény alkalmazása gyermekek részére nem javasolt.
Alkalmazható-e a készítmény más gyógyszerekkel?
Együttadás esetén véralvadásgátló (pl.Syncumar) szerek hatékonysága fokozódhat. 
Cukorbetegek a teakeverék fogyasztásakor számoljanak a teakeverék borókabogyó és
csalánlevél összetevõjének esetleges enyhe vércukorszintet befolyásoló hatásával. 
Szalicilát tartalmú gyógynövényekkel és gyógyszerekkel együtt alkalmazva esetle-
gesen hatásfokozódás tapasztalható.
Mivel a készítmény egyes komponensei vizelethajtó tulajdonsággal rendelkeznek,
a vérnyomáscsökkentõk hatása fokozódhat.
Mit kell megfontolni terhesség és szoptatás idején?
Terhesség alatt nem alkalmazható! 
Szoptatás ideje alatt történõ biztonságos alkalmazhatóságára vonatkozóan nem áll-
nak rendelkezésre adatok, ezért általános óvatosságból alkalmazása nem javasolt.
A szalicilátok átjutnak a placentán, megjelennek az anyatejben is.
Hogyan és mikor kell a teát fogyasztani?
1-2 filter teakeveréket 2-2,5 dl vízzel 1-2 percig gyengén fõzünk, majd lefedve
10-15 percig állni hagyjuk. A filtert kiemelve cukorral vagy mézzel ízlés szerint gyen-
gén ízesítve langyosan fogyasszuk, naponta 2-3 alkalommal.
Milyen nem kívánt hatásokat válthat ki a készítmény?
Ritkán allergiás reakciók, úgymint viszketés, csalánkiütés, bõrkiütés, asztma és gyo-
mor-, bélrendszeri panaszok elõfordulhatnak. Bármely nem várt hatás észlelésekor
a teakeverék fogyasztását abba kell hagyni, és a kezelõorvost fel kell keresni!
Mire kell ügyelnie a tea alkalmazása során?
A gyomor- és bélbántalmakban szenvedõknél óvatosan adagolandó.
Gyermekektõl elzárva tartandó!
Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?
Óvakodni kell a hosszabb ideig tartó, folyamatos alkalmazástól. 
Alkalmazás idõtartama: a kezelõorvossal való egyeztetés nélkül maximum 4 hét. 
Ha a tünetek (ízület duzzadtsága, vörössége, csökkent mozgathatósága) rosszab-
bodnának, vagy nem javulnának a kezelés elsõ hetében, keresse fel orvosát!
Hogyan kell tárolni a teakeveréket?
Legfeljebb 25 oC-on, nedvességtõl védve tárolandó!
Mennyi ideig tárolható a teakeverék?
Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati idõn belül szabad felhasználni!
Csomagolási egység: 20 db (20 x 1,5 g) filter 
Nyilvántartási szám: OGYI-937/2005
Gyártja és a forgalomba hozatali engedély jogosultja: 
Herbária Zrt. 1134 Budapest, Dózsa György út 144.


