Информация за пациента

Tavipec - capsules 150 mg gastro-resistant capsules
Тавипек - 150 mg стомашно устойчиви капсули
Активно вещество: Лавандулa, етерично масло (Lavandulae latifoliae aetheroleum)
Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите найдобри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба
на лекарствения продукт.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не
се подобряват след 14 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
В тази листовка:
1. Какво представлява Тавипек и за какво се използва
2. Преди да приемете Тавипек
3. Как да приемате Тавипек - капсули
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Тавипек
6. Допълнителна информация
1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТАВИПЕК И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Как действа Тавипек:
Тавипек – капсули съдържат лавандулово масло, чиста растителна активна съставка, която е
етерично масло от лавандула.
Тавипек, улеснява отхрачването, притежава антимикробен ефект и повишава неспецифичните защитни сили на организма.
За какво се използва:
Растителен лекарствен продукт
Използва се като отхрачващо и спомагателно средство към антибиотичното лечение при:
- остър и хроничен бронхит (възпаление на бронхиалните пътища)
- бронхиектазии (разширение на бронхиалните пътища)
- кашлица при пушачи
- синузит (възпалени синуси)
2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ТАВИПЕК
Не премайте Тавипек ако сте алергични (свръхчувствителни) към лавандулово масло или
към някоя от останалите съставки на Тавипек.
Обърнете специално внимание при употребата на Тавипек ако симптомите продължават
или ако не се наблюдава подобряване на състоянието след употребата на Тавипек. Вие трябва
да се консултирате с Вашия лекар колкото е възможно по-бързо. Няма изпитвания за приложение и дозировка при деца, по тази причина Тавипек не се прилага при деца под 12 годишна
възраст.
Прием на други лекарства
До сега лекарствени взаимодействия не са наблюдавани. Моля информирайте Вашия лекар
или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Прием на Тавипек с храни и напитки
До сега взаимодействия не са наблюдавани.
Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Tавипек може да се използва по време на бременност и кърмене.
Шофиране и работа с машини
Тавипек не повлиява способността за шофиране и работа с машини.
Важна информация относно някои от съставките на Тавипек
Оцветител Е 110- може да причини алергични реакции. Глицерол - може да причини, главоболие, стомашно дразнене, диария.
3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ТАВИПЕК - КАПСУЛИ
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Възрастни и деца над 12 години: по 2 капсули 3 пъти дневно
Тавипек - капсули трябва да се поглъщат цели с малко течност, 30 минути преди хранене.
Ако се приели повече Тавипек – капсули от необходимата доза - Няма известни случаи
на предозиране.
Ако сте пропуснали да приемете Тавипек - Не вземайте двойна доза, за да компенсирате
пропуснатата доза.
Ако сте спрели приема на Тавипек - Ако имате някъкви допълнителни въпроси, свързани с
употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства Тавипек може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки
ги получава. Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Нечести: В зависимост от индивидуалната чувствителност и от приетите дози, може да се
наблюдават нежелани реакции от страна на стомашно чревния тракт като уригване и леко
гадене. Вашият дъх може да мирише слабо на етерично масло. Това може да се приеме даже
за приятно. Възможни са алергични реакции.
5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ТАВИПЕК
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Съхранявайте в оригиналната картонена кутия, за да се предпази от светлина.
Не използвайте Тавипек след срока на годност, отбелязан върху картоненената кутия след
Годен до: (месец, година). Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
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. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Тавипек - Активното вещество е: лавандулово масло - Помощни вещества:
глицерол 85%, желатин, оцветители: оранжево жълто S (E110), Еудражит L30 D-55, натриев
лаурилсулфат, пропиленгликол, полисорбат 80, глицеролов моностеарат 40-55.
Как изглежда Тавипек и какво съдържа опаковката - Стомашно-устойчиви капсули, меки
в блистери.
20 капсули (2 блистера, всеки съдържащ 10 капсули);
30 капсули (3 блистера, всеки съдържащ 10 капсули), поставени в картонена кутия.
Притежател на разрешението за употреба и производител: Pharm. Fabrik Montavit
Ges.m.b.H. 6060 Absam/Tirol, Австрия
За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с
местния представител на притежателя на разрешението за употреба.
1164 София, ж.к. Лозенец, ул. “Митрополит Кирил Видински” 6-8, тел./факс 02/866 33 58
E- mail : montavit@montavitbg.com
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