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Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls116127/2011

ORIGINAL SCHWEDENBITTER KAPKY
tinktura 

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Složení

1000 ml přípravku obsahuje:

Léčivé látky:
Herbarum extractum ex: Absinthii herba 0,5 g, Gentianae radix 1,8 g, Angelicae radix 1,7 g, Calami radix 4,8 g, 
Tormentillae rhizoma 0,5 g, Taraxaci radix 2,6 g, Zedoariae radix 2,4 g, Marrubii herba 0,32 g, Gummiresina 
myrrha 3,4 g, Myristicae semen 9,2 g, Myristicae flos 0,5 g, Juglandis fructus cortex 2,6 g, Electuarium theriaca 
sine opio 4,8 g.

Pomocné látky: bezvodý ethanol, čištěná voda, karamel

Indikační skupina
Fytofarmakum - digestivum, stomachikum.

Perorální podání

Indikace
Pomocný lék při mírných žaludečních obtížích, nechutenství a poruchách trávení (pocit plnosti žaludku, 
nadýmání apod.).

Kontraindikace
Přecitlivělost na některou složku přípravku, těžké poruchy jaterních funkcí, žaludeční a dvanáctníkové vředy, 
epilepsie, alkoholismus, těžké poruchy mozkových funkcí.
Přípravek není vhodný pro děti a těhotné ženy.

Nežádoucí účinky
Při dodržování doporučených dávek a způsobu použití nejsou známy.  Při výskytu jakýchkoliv neobvyklých 
reakcí zastavte podávání přípravku a vyhledejte lékaře.

Dávkování
2 až 3 krát denně 1 čajovou lžičku (3-5 ml) do čaje, ovocné šťávy nebo vody, půl hodiny před jídlem.

Upozornění
Obsahuje 38% obj. alkoholu.  Možnost mírného ovlivnění pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze 
strojů nelze vyloučit.  Tyto činnosti vykonávejte nejdříve za 2 hodiny po použití přípravku. 
Neobsahuje cukr, mohou užívat i nemocní cukrovkou.

Uchovávání
Při teplotě do 25°C.  I při dodržování podmínek uchovávání se může po delší době objevit slabý zákal nebo 
mírná, snadno roztřepatelná usazenina, které neovlivňují jakost a účinek přípravku.  Před upotřebením zatřepat.

Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
Uchovávat mimo dosah a dohled dětí. 
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Velikost balení:  200ml a 500ml.

Výrobce:
Riviera Handels GmbH, Penzinger Str. 54, Wien, Rakousko



2/2

Držitel rozhodnutí o registraci:
Riviera Handels GmbH, Holzhackerstrasse 1, A-3430 Tulln, Rakousko

Datum poslední reivze: 6.9.2011

Registrační číslo: 94/250/00-C

Použitelné do:

Číslo šarže:

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
Original Schwedenbitter kapky




