ЛИСТОВКА:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Цинарикс форте
Cynarix FORTE

600 mg обвити таблетки

600 mg coated tablets

Сух екстракт от листа на Артишок/Artichoke leaf dry extract
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да
започнете да приемате това лекарство, тъй като тя
съдържа важна за Вас информация.
Винаги приемайте това лекарство точно както е
описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия
лекар или фармацевт.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я
прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или
съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции,
уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 14 дни не се чувствате по-добре или
състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите
лекарска помощ.
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Деца
Цинарикс форте не се препоръчва за употреба при
деца под 12 години, поради липса на данни.

1. Какво представлява Цинарикс форте и за
какво се използва
Цинарикс форте е растителен лекарствен продукт,
който съдържа екстракт от листа на артишок.
Цинарикс форте се използва:
- За облекчаване на храносмилателни проблеми,
като усещане за натиск и пълнота, гадене,
метеоризъм, оригване и болка в стомаха;
- При нарушения на чернодробната система и
жлъчните пътища;
- За стимулиране на жлъчната секреция и
предпазване на черния дроб;
- При лека до умерена хиперлипидемия (повишени
стойности на холестерола и триглициридите в
кръвта);
- За регулиране и подобряване на липидния
метаболизъм.

Не приемайте Цинарикс форте
- ако сте алергични към листа на артишок, други
растенията от семейство Сложноцветни или към
някоя от останалите съставки на това лекарство
(изброени в точка 6);
- ако имате нарушения на жлъчните пътища
(например, запушване на жлъчните пътища,
възпаление на жлъчните пътища, камъни в
жлъчката);
- ако имате възпаление на черния дроб (хепатит).
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да
приемете Цинарикс форте.

Други лекарства и Цинарикс форте
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако
приемате, наскоро сте приемали или е възможно да
приемате други лекарства.
Досега няма известни лекарствени взаимодействия.
Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да
сте бременна или планирате бременност,
посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди
употребата на това лекарство.
Шофиране и работа с машини
Цинарикс форте не повлиява способността за
шофиране и работа с машини.
Цинарикс форте съдържа захароза
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост
към някои захари, свържете се с него, преди да
приемете този лекарствен продукт.
3. Как да приемате Цинарикс форте
Винаги приемайте Цинарикс форте точно както Ви е
казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте
сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
Препоръчителната доза е:
1 таблетка 2 пъти дневно при възрастни и деца над 12
години.
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Употреба при деца
Употребата при деца под 12 години не се препоръчва,
поради липса на достатъчно данни.
Цинарикс форте се приемат преди хранене, с
достатъчно течност (например една чаша вода).
Ако след 14 дни не се чувствате по-добре или
състоянието Ви се влоши, трябва да се консултирате
с лекар
Ако сте приели повече от необходимата доза
Цинарикс форте
Няма съобщения за случаи на предозиране.
Ако сте пропуснали да приемете Цинарикс форте
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате
пропуснатата доза.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, този лекарствен продукт
може да предизвика нежелани реакции, въпреки че
не всеки ги получава.
Могат да се получат следните реакции:
Много чести (>1/10)
Чести (>1/100 до <1/10)
Нечести (>1/1000 до <1/100)
Редки (>1/10000 до <1/1000)
Много редки (< 1/10000)
С неизвестна честота (от наличните данни не може да
се определи честотата).
С неизвестна честота:
- стомашно-чревни нарушения (слаба диария с
коревни спазми)
- епигастриални оплаквания (гадене и киселини)
- алергични реакции
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции,
уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва
всички възможни неописани в тази листовка
нежелани реакции. Можете също да съобщите
нежелани реакции директно чрез националната
система за съобщаване:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ №8,
1303 София,
тел: +35 928903417,
уебсайт: www.bda.bg.
Като съобщавате нежелани реакции, можете да
дадете своя принос за получаване на повече
информация относно безопасността на това
лекарство.

5. Как да съхранявате Цинарикс форте
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност
отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на
годност отговаря на последния ден от посочения
месец.
Да не се съхранява над 30°C.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в
канализацията или в контейнера за домашни
отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да
унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще
спомогнат за опазване на околната среда.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна
информация
Какво съдържа Цинарикс форте
- Активна съставка: сух екстракт от листа на
Артишок
1 обвита таблетка съдържа 600 mg сух екстракт от
листа на Артишок (Cynara scolymus L, folium),(4-6:1),
екстрагент: пречистена вода.
- Другите съставки са: захароза, малтодекстрин,
талк, хидроксипропил целулоза, магнезиев
стеарат, арабска гума, титанов диоксид (Е 171),
еудражит Е, метилцелулоза, калциев карбонат,
повидон К30, глицерол 85%, монтагликолов восък.
Как изглежда Цинарикс форте и какво съдържа
опаковката
Бели, двойноизпъкнали, продълговати, гланцирани
обвити таблетки опаковани в PVC/PVdC/Al блистери,
поставени в картонена кутия.
Опаковки по 30 и по 90 таблетки.
Притежател на разрешението за употреба и
производител
Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.
A-6067 Absam/Tirol, Австрия
phone: +43 5223 57926 0
fax: + 43 5223 52294
E- mail: pharma@montavit.com
Дата на последно преразглеждане на листовката:
Ноември 2019
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