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PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA NA OBALU
NÁZEV PŘÍPRAVKU
Čaj z květu bezu černého
Sambuci flos
Léčivý čaj
Perorální podání
SLOŽENÍ
Sambuci flos 1,5 g v 1 nálevovém sáčku
POUŽITÍ
Tradiční rostlinný léčivý přípravek pro úlevu od časných příznaků nemocí z nachlazení
provázených zvýšenou teplotou.
Přípravek mohou užívat mladiství od 12 let a dospělí.
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti
z dlouhodobého použití.
PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ
Dospívající od 12 let a dospělí:
1 nálevový sáček se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 5 - 10 min vyluhovat v zakryté
nádobě. Pije se 3 – 5x denně. Nálev lze použít i jako kloktadlo. Nálev se připravuje vždy
čerstvý, bezprostředně před použitím.
Pokud u Vás příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají,
poraďte se s lékařem.
Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 1 týden.
KONTRAINDIKACE
Neužívejte při přecitlivělosti na léčivou látku.
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
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INTERAKCE
Nejsou známy.
UPOZORNĚNÍ
Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají, zhorší
se nebo se objeví dušnost, horečka nebo hnisavý hlen, vyhledejte lékaře. Vyhledejte lékaře i
pokud se objeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce.
Vzhledem k nedostatku údajů se nedoporučuje použití v těhotenství a v období kojení.
Použití u dětí do 12 let se nedoporučuje vzhledem k nedostatku údajů.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné
do“. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu,
aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
VELIKOST BALENÍ
30 g,

20 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem i bez přebalu

22,5 g,

15 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

15 g,

10 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem
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