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IНСТРУКЦIЯ
дли МСДIIЧIIОГОзаСТОСУВ:ШШIлiЮ1РСЫ,ого засобу

СОЛОДКИ КОРЕНЯ СИРОП
(GLУСУIШIПZАЕ SYRUP)

Сюraд:
дilOча реЧО61ша: солодки кореня екстракт сухий;
5 мл сиропу MiCТllТb солодки кореня екстракту сухого (Glycyrrl1izae ехtгасtшn siССLlШ)((4,0-5,0)
1) (екстрагеllт-вода) (у nepepaxYBallHi на 8,0 % BMicT 18~-глiциризиновоi' кислоти) - 250 мг;
dono.wi:JlClii реЧО(llШIl: натрiю бензоат (Е 211), калiю сорбат, глiцеРИII, цукроза,
гiдроксиетилцелюлоза, кислота ЛИМОНllаМОllогiдрат, вода очищена.

Лiю\рсью\ форма. Сироп.
OCII0611i фiЗllко-хi.нiЧlli 6ЛGстll60стi: в'язка РIДИllа бурого кольору, з\ спеI\ифiЧIIИМ запахом
смаком.

ФармакотсраllСПТIIЧllа груна. Препарати, що застосовуються при кашЛI та застудних
захворюваНIIЯХ. Вiдхаркувальнi засоби. Код АТХ R05C А.

Фар.иак(}логi'lll i 8лаС11l1l80Сl1li.

Фармш;одllll(JмiIШ.
KopiHb солодки голо'j мiстить глiциризин, калi€ву та кальцiсву солi глiциризиновоi' кислоти,
флавоновi глiкозиди (лiквiритин, лiквiритигенiн, лiквiритозид). вiдхаркувалыla дiя препаратiв
солодки пов' язаllа з BMicTOMглiЦИРИЗИIlУ, ЩОстимулю€ активнiсть вiйчастого епiтелiю трахel та
бронхiв, посилюс секреТОРIlУ функцiю слизових оБОЛОIIОКBepXllix дихапышх шляхiв.
СназмолiТИЧllа дiя препарату на гладенькi м'язи дихальних шляхiв зумовлена наяВlliстю
флавонових сполук, серед яких lIайактивнiшим € лiкнiритозид; протизапальний
(кортикостеро'iдоподiбний) ефект зумовлений наяВНlстю глiциризиново'i кислоти, що
вивiльня€ться при гiдролiзi глiциризину.
ФармакокillетиК(J.
Не вивчалася.

КлilliЧlli хараh."ТсрIIСТIIКII.
ПокаЗШIIIЯ.

у складi КОl\lПлексноi' терапi"i iнфекцiйно-запальних захворюваllЬ дихальних шляхiв, що
супроводжуються кашлем та утруднеllИМ вiдходженням МОКРОТИIIIIЯ(хронiчнi та rOCTpi бронхiти,
бронхопневмонiя, бронхоектатична хвороба).

~\

. . .• артершJlыla ппертеНЗIЯ;
. .• тяжка стушнь ОЖИРIНня.

ПРО11l1l1l0каза1l1/Я.

• 1ндивiдуапьна пiдвищеllа чутливiсть до будь-яких КОМllOнеlпiв преllарату;
• порушення функцi"i печiнки та нирок;. ..• ппокалlСМIЯ;



ВзаС./l/одiJl з i'111Ill.ll111 лiкаРСЬЮ1J11l1засоба.1Iиl11l1 i11ll1i види взаСJllОдiii.
Гiпокалiсмiя (у результатi надмiрного застосування кореня солодки) може ПОСИЛlOватися при
взаемодii' з серцевими глiКОЗllда.НlI. аllт/юр"тмi'lIl"М" препарат(аш та препарата.1т, я/{i
впЛШЮlOть lIа серцевllЙ рит.Н (lIапрu/{лад, хilliдl111).

При cYMicHOMYзастосуваниi з пpeпapama.\tll, 1I{О Зу.новЛlOlOть розвuто/{ гiпо/{алiснii' (тiазllдlli та
петльовi дiуретu/{u, адреll0корт/l/шстероi'дu та пpolloclIi лi/{арсы.:i засобll), може бути
порушення електролiтного балансу. Тому не слiд застосовувати тривапий час Солодки кореня
сироп одночасно з перелiченими вище лiкарськими засобами.
Солодки кореня сироп може протидiяти ефектам а1lтllгiперте1lЗштuх пpeпapтпia.
Прu одIlО'lаСIIОМУ застосувШl1li будь-ю:uх i'IUШХ лi/{аРСЬ/{lIХ засобiв слiд пРО/{ОIlСУ11ьтуватllСЯ з
11i/{apeM.

ОсобливОС11li заС11l0сува1111Jl.

3 обережнiстю застосовувати пацiентам, хворим на цукровий дiабет, через BMiCTItУКРУу сиропi.
5 мл сиропу мiстять О,] 42 хлiбноi' ОДИIIицi.
Не рекомендупься застосовувати препарат протягом тривалого часу, оскiльки це може
призводити до порушень ВОДНО-СОJII,ОВОГОобмiну, набрякiв.
Пацiенти, якi приймають Солодки кореня сироп, не повиннi приймати iншi продукти, що мiстять
солодку, оскiльки можуть виникнути серйозиi Iюбiчнi явища, TaKi як затримка рiдини,. о.. .
ппокалlСМ1Я, ппертоНlЯ, порушення серцевого ритму.
Не рекомендупься одночасне застосування з дiуретиками, серцевими глiкозидами,
кортикостеро'iдами, стимулюючими проносними засобами або iншими лiками, якi можуть
погiршити електролiтний дисбаланс (див. роздiл «ВзаСЛlОдiя з illU/llA1U 11i/{арсы{luu засобамu та
illUli види взасмодiй»).
Препарат мiстить у свосму складi калiю сорбат, тому слiд бути обере)I(НИМ при застосуваннi
пацiснтам з порушенням функцii' нирок або тим, хто дотримуеться дiсти з контрольованим. .BMICTOI\!калlЮ.
Препарат мiСТИТI, у своему складi натрiю бе1IЗоат (Е 21 1), тому слiд бути обережним при

'" . ..застосуваНIIl паЦlснтам, ЯК!ДОТРИМУlOтьсяД1сти З контрольованим BM1CTOMнаТРllО.

ЗастосуватlЯ у пepior) aaziтllocmi або годуваllllЯ груддlO.
Препарат протипоказаIIИЙ у перiод BaгiTHocTi, оскiльки солодка гола пiдвищус piBeHb eCTpoгeHiB,
внаслiдок '101'0 порушусться гормоналышй баланс. Стимулюе активнiсть матки. У великих дозах
чинить ембрiотоксичний ефект.
При необхiдностi прийому препарату жiнкам, якi годують груддlO, на перiод лiкування годування
груддю слiд припинити.

Здатнiсть впТ1l1ватll lIа U/вид/{iсть реакцП пр" KepyaallHi автотра1lспортом або iНlIшми
.\tеХШI iЗ.нами.
Не впливае на здатнiсть керувати автотранспортом та потенцiйно небезпечними механiзмами.

Спосiб заС11l0сува1l1/Jl 11т доз".
Солодки кореня сироп застосовувати внутрiшньо пiсля прийому 'iжi 3-4 рази на добу. Перед
застосуванням препарат не РОЗВОДИТI1,проте пiсля прийому запивати достатньоlO кiлькiстю
рiдини (чаю або тепло'j води).
Доросли м i дiтям BiKOMвiд 12 pOKiBрекомендусться приймати по 15 мл сиропу на прийом;
дiтям BiKOMвiд ] до 3 pOKiB- 2,5 мл на прийом;
дiтям BiKOMвiд 4 до 6 pOKiB- 2,5-5 мл на прийом;
дiтям BiKOMвiд 7 до 9 pOKiB- 5-7,5 мл на прийом;
дiтям BiKOMвiд ]О до 12 pOKiB- 7,5-] О мл на прийом.
Дозу препарату вимiрювати за ДОПОМОГОIoдозувальноi' ложки. ,,,,-:,,<. _.,'" .
Тривалiсть курсу лiкування визначасться лiкарем iндивiдуап~но дflЯ K.?c)I\tl0ro"р_ан,iснта ~
урахуванням характеру, ступеня тя~(костi та особ~lIIвостей перебlГУ з,~в)oriЮ~,ан,НЯ;'стабlJ1ЫЮСТl
досягнутого терапевтичного сфекту 1 псрсносимо;rТl пр' аЕ5ату: \.. -~!

"

IУЗlоджеН(J 3"мэ\еР1злаМИj ~
I реf.СТРЗЦIИНОГО досье I

? '- -~. -~-,-, ..- -. - _--' .",,-----



Дiти.
Препарат призначати дiтям Bi](OMпiд 1 року.

ПередозуваllllЯ.
Повiдомлялося про випад](и передозування при трипалому застосуваннi (бiльше 4 тижнiв) та/або
прийомi надмiрних доз препаратiв солодки з такими симптомами, як затримка рiдини,
гiнокалiемiя, гiIIертонiя, порушення серцевого ритму, гiпертонiчна еIIцефалопатiя.
Можлипе посилення побiчних ефектiв.
J1i,,"уваll//Я: симптоматичне.

ПобiЧlli реаКlф:
При iндивiдуальнiй IIiдвищеll1И чутливостi МОЖЛИВИЙрозвиток алергiч//ux pea""lfitI, включаючи
вuсuпающ свербi:J/С. гiперемilO шкiрu. 1/абрят\"u.
Три вале застосування препаратiп солодки у надмiрних дозах може спричинити порушен//я вод//о-
елеюnролiт//ого бала//су i призвести до утворсння //абрш:iв, роз витку гinо,,"алiсмii; в окремих
випадках можливi niдвище////я артерiаЛЬ1/0го тис,,"у. гiпо,,"алiсмiч//а мiопатiя та .ltiоглобi//урiя.
У разi пиникнення будь-яких нсбажаних явищ пацiенту необхiдно припинити застосування
препарату та звернутися до лiкаря!

Терлtiu IlридаШllосшi. 2 роки. Пiсля першого розкриття упакопки препарат можна застосовувати
протягом 6 мiсяцiв при температурi зберiгання не пище 25 ос.
Не слiд застосовувати препарат пiсля за,,"i//че////я тepMil/Y придатl/остi, зазначеl/ого I/a yпa,,"oalji.

УМОВII зберiГЗIlНЯ.
В оригiнальнiй упаковцi при температурi не вище 25 ос.
Зберiгати в недоступному для дiтей MiCIti.

Упаковка.
По 100 мл або по 200 мл У флаконi, по 1 флакону з ложкою дозувальною в пачцi.
По 100 мл У банцi; по 1 банцi з ложкою дозувальною в пачцi.

Кзтсгорiи вiдпуску. Без рецепта.

ВlIробllllК.
Публiчне aKllioHepHe товариство «Науково-виробничий центр «Борщагiвський X1M1KO-
фармацевтичний завод».

УЗГОДЖСнО з матерiапar,IИ
n -c1'-'al':':11'0-0 ДОСЬF't,je~.:..• , \.1" .J,I~1 , ."Jtt~~~«-?d
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Д:1ТЗ ОСТЮIllЬОГОперегляду. Оь.оу :l.O;Zf).

МiсцезнаХОДЖСIIIШ ВlIроБПllка та адреса мiсця проваджеlllШ ЙОГОдiSJЛЫlOстi.
YKpai'Ha, 03] 34, м. Киi'в, вул. Миру, 17.
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