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Niestrawność (dyspepsja)
Zespół dolegliwości składający się z:

 • Wczesnego uczucia sytości (uczucie 
pełności po niewielkim posiłku, często 
niepozwalające dokończenia posiłku)

 • Uczucie zalegania pokarmu w żołądku
 • Wzdęcie brzucha
 • Nudności, odbijania
 • Bólu, dyskomfortu w nadbrzuszu wy-

stępującego najczęściej po posiłku,
 • Dolegliwości najczęściej mają charak-

ter przerywany i nawrotowy.
Niestrawność dzielimy na czynnościo-
wą oraz organiczną. 

NIESTRAWNOŚĆ

• nagłe zmniejszenie masy ciała,

• silny ból, niepozwalający spać

• zażółcenie powłok skórnych

• długo utrzymujące się wymioty 

• wymioty krwiste tzw fusowate

• czarne stolce

Objawy wymagające 
pilnej diagnostyki  
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Styl życia 
Na dolegliwości związane z zaburze-
niami trawienia wpływa niska aktyw-
ność fizyczna, stres, nieregularne 
spożywanie posiłków , palenie papie-
rosów, brak higieny, alkohol. Te czyn-
niki negatywnie wpływają na prace 
układu pokarmowego. Obniżają pasaż 
treści pokarmowych, zaburzają proces 
wytwarzania i wydzielania enzymow 
trawiennych. Ponadto negatywnie 
wpływają na błonę śluzową przewodu 
pokarmowego oraz zaburzają równo-
wagę mikroflory jelita.
Często przyczyna niestrawności jest 
zła dieta, składająca się z obfitych, tłu-
stych posiłków przyjmowanych w du-
żych odstępach.

Spożywanie małej ilości płynów, błon-
nika, warzyw i owoców prowadzi do 
obniżenia perystaltyki oraz zaleganie 
treści pokarmowych. Ponadto powin-
no unikać się picia kawy, alkoholu, 
herbaty oraz jedzenia grillowanych 
czy ostrych potraw. Powinno się jeść 
często a posiłki powinny być lekkie 
i niewielkie. Często w naszej diecie są 
zawarte substancje chemiczne i kon-
serwanty drażniące ściany przewodu 
pokarmowego prowadząc do podra-
żenienia błony śluzowej żołądka. 
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NIESTRAWNOŚĆ

Ponadto naszej diecie mogą 
występować składniki źle to-
lerowane przez niektórych 
takie jak np. laktoza czy glu-
ten.
Przewlekłe podrażnienie bło-
ny śluzowej powoduje nad-
mierne pobudzenie układu 
odpornościowego organi-
zmu co zwiększa stan zapal-
ny i dolegliwości chorobowe. 
Taki stan może prowadzić do 
poważnych powikłań.
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NIESTRAWNOŚĆ

ZABURZENIA TRAWIENIA MOGĄ 
RÓWNIEŻ WYNIKAĆ Z CHORÓB 
PODSTAWOWYCH, TAKICH JAK:

 • zapalenie błony śluzowej żołądka 
i jelita cienkiego (wynikające najczę-
ściej z zakażenia H. Pylori)

 • chorobach metabolicznych (np. cu-
krzyca, )

 • zapalenie miąższu wątroby i dróg 
żółciowych (alkohol, kamica żółcio-
wa, infekcje wirusowe)

 • stanów zapalnych trzustki (najczę-
ściej alkohol)

 • chorób autoimmunologicznych 

 • nietolerancji i alergii pokarmowych 

 • infekcji pasożytniczych

 • zaburzeń gospodarki hormonalnej.

OBJAWY DYSPEPTYCZNE MOGĄ 
WYNIKAĆ RÓWNIEŻ Z PRZYCZYN 
JATROGENNYCH:

 • leki wpływające na proces trawienia 
i perystaltykę

 • stan po cholecystektomii 

 • zażywanie przewlekłe NLPZ

 • antybiotykoterapia
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WZDĘCIA, CZYLI NADMIERNA 
ILOŚĆ GAZÓW W PRZEWODZIE PO-
KARMOWYM, KTÓRA MOŻE WYNI-
KAĆ Z:

 • zaburzeń trawiennych żołądka i jelit 
(nadmierna fermentacja bakteryjna)

 • chronicznych stanów zapalnych jelit

 • miażdżycy naczyń trzewnych

 • niedostatecznego ukrwienia jelit 
podczas trawienia

 • nadmiernego trawienia na skutek 
upośledzonego wchłaniania i zale-
gania pokarmu

 • zaburzenia funkcji dróg żółciowych

 • alergii pokarmowej

 • postępującej rozedmy płuc

NADKWAŚNOŚĆ WYNIKA M.IN.  
z nadmiernego wytwarzania kwasu 
solnego w żołądku i może przyczyniać 
się do rozwoju i nasilenia choroby 
wrzodowej żołądka i dwunastnicy: 

uszkodzeniu ulega powierzchnia tra-
wienna żołądka i/lub dwunastnicy, 
wskutek zaburzenia równowagi po-
między wydzielaniem kwasu solnego 
i pepsyny a odpornością błony śluzo-
wej.
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W FITOTERAPII ZABURZEŃ TRAWIEN-
NYCH MOŻEMY WYRÓŻNIĆ CHARAK-
TERYSTYCZNE GRUPY SUROWCÓW RO-
ŚLINNYCH:

 • Surowce goryczkowe, zawierające sub-
stancje gorzkie, czyli gorycze (Amara)

 • Surowce o działaniu wiatropędnym

 • Surowce o działaniu żółciotwórczym i żół-
ciopędnym

 • surowce o wysokiej zawartości błonnika

 • surowce o działaniu przeciwzapalnym 
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NIESTRAWNOŚĆ

Surowce goryczkowe
Surowce goryczkowe, zawierające 
substancje gorzkie, czyli gorycze 
(Amara) działają poprzez pobudze-
nie wydzielniczego odruchu warun-
kowego.
Po podaniu doustnym, goryczki 
pobudzają receptory smakowe, co 
powoduje zwiększone wydzielanie 
śliny i soków trawiennych żołądka.

Działania niepożądane:
 • Duże dawki mogą powodować prze-

krwienie błony śluzowej żołądka, 
nudności, a nawet wymioty

 • Alergiczne objawy skórne
 • Niekiedy zbyt długie stosowanie su-

rowców typu Amara może powodo-
wać stan wyczerpania i niechęć do 
jedzenia

Przeciwwskazania:
 • Nadwrażliwość na surowiec roślinny
 • Niedrożność dróg żółciowych, rop-

niak pęcherzyka żółciowego
 • Kamica żółciowa – tylko z zaleceń le-

karza
 • Choroba wrzodowa żołądka i dwu-

nastnicy.
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KORZEŃ GORYCZKI
[GENTIANAE RADIX)

KORZEŃ CYKORII 
(CICHORII RADIX)

LIŚĆ BOBRKA TRÓJLISTNEGO
(MENYANTHIDIS FOLIUM)

KORZEŃ MNISZKA 
 LEKARSKIEGO

(TARAXACI RADIX)

ZIELE TYSIĄCZNIKA
(CENTAURII HERBA)

ZIELE MNISZKA LEKARSKIEGO
(TARAXACI HERBA)

ZIELE DRAPACZA LEKARSKIEGO
(CNICI BENEDICTI HERBA)
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NIESTRAWNOŚĆ

Surowce  
aromatyczno–gorzkie

 • Surowce aromatyczno-gorzkie, czyli 
obok goryczy zawierające olejki ete-
ryczne wykazują wielokierunkowe 
i szerokie działanie:

 • przeciwskurczowe, 
 • żółciopędne i żółciotwórcze, 
 • przeciwzapalne, 
 • przeciwbakteryjne 
 • i uspokajające

W fitoterapii surowce goryczowo-o-
lejkowe stosujemy, ze względu na ich 
działanie żółciopędne i żółciotwórcze, 

w leczeniu przewlekłego nieżytu żo-
łądka, niestrawności (objawiającej się 
wzdęciami, nudnościami, uczuciem 
pełności w żołądku, odbijaniem się po-
karmu).
Wiele z surowców aromatyczno-gorz-
kich stosujemy powszechnie również, 
jako przyprawy.

KORZEŃ ARCYDZIĘGLA
(ARCHANELICAE RADIX)

OWOC NIEDOJRZAŁY POMARAŃCZY
(AURANTII IMMATURUS FRUCTUS)
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OWOCNIA POMARAŃCZY 
GORZKIEJ

(CICHORII RADIX)

ZIELE PIOŁUNU
(ABSINTHI HERBA)

ZIELE KRWAWNIKA 
(MILLEFOLII HERBA)

LIŚĆ MIĘTY PIEPRZOWEJ 
(MENTHAE PIPERITAE FOLIUM)

Działania niepożądane:
 • Duże dawki surowców armatyczno-

-goryczowych mogą powodować bóle 
brzucha, nudności, a nawet wymioty

 • Alergiczne objawy skórne
 • Nadwrażliwość na światło (w przypad-

ku surowców zawierających kumaryny 
– korzeń arcydzięgla)

Przeciwwskazania:
 • Nadwrażliwość na surowiec roślinny
 • Niedrożność dróg żółciowych, rop-

niak pęcherzyka żółciowego
 • Choroba wrzodowa żołądka i dwu-

nastnicy
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Składniki olejku eterycznego stymulują 
miejscowo śluzówkę żołądka, aktywu-
jąc nerw błędny, co prowadzi do wzro-
stu napięcia żołądka i jego skurczów. 
W efekcie nagromadzone gazy zostają 
usunięte z żołądka. Olejki zwiększają 
również wydzielanie soku żołądko-
wego i przyspieszają pasaż pokarmu 
przez żołądek. 

Działania niepożądane:
 • Reakcje alergiczne
 • Nadwrażliwość na światło (w przy-

padku surowców zawierających 
kumaryny – owoc kolendry)

 • Olejki eteryczne mogą powodować 
podrażnienie błon śluzowych żołąd-
ka i jelit.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na surowiec roślinny.

Surowce o działaniu wiatropędnym.
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OWOC KOPRU WŁOSKIEGO
(FOENICULI FRUCTUS)

OWOC ANYŻU 
(ANISI FRUCTUS)

OWOC KMINKU 
(CARVI FRUCTUS)

OWOC KOLENDRY 
(CORIANDRI FRUCTUS)

OWOC ANYŻU GWIAŹDZISTEGO
(ANISI STELLATI FRUCTUS)
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INFORMACJE, KTÓRE  
FARMACEUTA POWINIEN  
UZYSKAĆ OD PACJENTA

 • określenie grupy docelowej (wiek, 
płeć, ciąża),

 • określenie rodzaju i przyczyny za-
burzeń trawiennych,

 • określenie dotychczas stosowa-
nych leków (w danym schorzeniu),

 • określenie czy pacjent cierpi na 
inne choroby, 

 • wykluczenie objawów alarmują-
cych stanowiacych wskazanie do 
pilnej diagnostyki.



15

NIESTRAWNOŚĆ

Skład jakościowy i ilościowy
Jedna tabletka zawiera: korzeń mniszka lekar-
skiego - 100 mg, owoc kminku - 50 mg, liść mięty 
pieprzowej - 60 mg, kora kruszyny - 60 mg, wyciąg 
suchy oczyszczony i standaryzowany z owoców 
ostropestu o zawartości 58%±10% sylimaryny 
w przeliczeniu na sylibininę (ekstrahent: aceton 
95%) - 7 mg. Substancje pomocnicze: krzemion-
ka koloidalna bezwodna, skrobia ziemniaczana. 
Jedna tabletka zawiera 3,8 mg związków antrano-
idowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A.
Postać farmaceutyczna: tabletka

TABLETKI PRZECIW NIESTRAWNOŚCI ®
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Wskazania: Tradycyjnie 
w dolegliwościach związanych 
z zaburzeniami procesu trawie-
nia, takimi jak: uczucie pełności 
w żołądku, wzdęcia, zbyt małe 
wydzielanie żółci i soku żołądko-
wego.
Dawkowanie  
i sposób podawania:  
Doustnie. Dorośli, osoby w wie-
ku podeszłym i młodzież powy-
żej 12 lat: 2 tabletki do 3 razy 
dziennie.
Tabletki przyjmować po posiłku, 
popijając wodą.

TABLETKI PRZECIW NIESTRAWNOŚCI ®
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Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na korę kruszyny lub 
związki antranoidowe, korzeń mniszka lub inne roślinny ro-
dziny astrowatych (Asteraceae, dawnej złożonych - Compo-
sitae), a także nadwrażliwość na którykolwiek z pozostałych 
składników leku, niedrożność, zwężenie lub atonia (zastój) 
jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, schorzenia zapalne 
jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie 
okrężnicy), bóle brzucha o nieustalonej etiologii, stan od-
wodnienia połączony z utratą elektrolitów niedrożność lub 
zwężenie dróg żółciowych, choroby wątroby, kamica żółcio-
wa, czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, inne 
choroby dróg żółciowych. 
Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące 
stowania:    Produkt nie jest przeznaczony do długotrwa-
łego stosowania. Decyzję o stosowaniu przez okres dłuższy 
niż 7-14 dni może podjąć lekarz. Należy unikać stosowania 
u pacjentów z niewydolnością nerek, cukrzycą, niewydolno-
ścią serca, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia hiperka-
liemii. Jeśli podczas stosowania wystąpią takie objawy jak 
gorączka, dysuria (bolesne oddawanie moczu), skurcze lub 
krew w moczu, należy skonsultować się z lekarzem.
Działania niepożądane:    Mogą nasilić się objawy refluk-
su żołądkowo-przełykowego oraz zgagi. Mogą wystąpić 
reakcje alergiczne i nadwrażliwości, skurcz i ból brzucha, 
nadkwaśność, płynny stolec (w szczególności u pacjentów 
z zespołem jelita drażliwego). Takie objawy mogą również 
wskazywać na przedawkowanie produktu. Przewlekłe nad-
używanie leku może prowadzić do zaburzeń  równowagi 
wodno-elektrolitowej, białkomoczu, krwiomoczu oraz od-

kładania barwnika w błonie śluzowej jelita grubego (pseudo-
melanosis coli), które zwykle ustępuje po zakończeniu przyj-
mowania leku.
Podczas leczenia może wystąpić żółte lub czerwono-bordo-
we (zależne od pH) zabarwienie moczu, które nie ma zna-
czenia klinicznego.
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożąda-
ne, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne 
jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. 
Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku ko-
rzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby 
należące do fachowego personelu medycznego powinny 
zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za 
pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożą-
danych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych, 03-736 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C, tel. 
22 49 21 301, fax. 22 49 21 309, adr@urpl.gov.pl.
Podmiot odpowiedzialny: 
LF Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
Pozwolenie nr:  R/2169
Teksty zgodne z SPC 
zatwierdzonym 29.01.2014

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC
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W leczeniu zaburzeń trawiennych, 
a w szczególności w szeroko pojętej 
niestrawności, możemy polecać pro-
dukty lecznicze w postaci mono pre-
paratów, jak i produktów złożonych 
o wielokierunkowym działaniu. 
Wśród produktów leczniczych roślin-
nych znajdziemy różne postaci leków, 
dogodne dla pacjentów:

 • w postaci stałej: tabletki, kapsułki, 
pastylki,

 • w postaci płynnej: nalewki, krople, 
 • w postaci ziół do zaparzania – poje-

dyncze, mieszanki ziołowe

PRODUKTY LECZNICZE W LECZENIU ZABURZEŃ TRAWIENNYCH
Bardzo skutecznym tradycyjnym pro- 
duktem leczniczym roślinnym, obec-
nym na polskim rynku od 1991 r., 
są Tabletki przeciw niestrawności 
Labofarm®

zawierające w swoim składzie:
 • sproszkowany korzeń mniszka,
 • sproszkowany owoc kminku,
 • sproszkowany liść mięty pieprzowej,
 • sproszkowaną korę kruszyny,
 • wyciąg suchy z owocu ostropestu 

plamistego
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Wielokierunkowe działanie 
polega na:
pobudzeniu wydzielania 
soków trawiennych oraz 
żółci – dzięki obecności 
korzenia mniszka zawiera-
jącego związki gorzkie, ła-
godnym działaniu rozkur-
czającym i wiatropędnym 
– dzięki obecności owocu 
kminku i liścia mięty, dzia-
łaniu żółciopędnym – dzięki 
obecności niewielkiej ilości 
kory kruszyny.
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Skład jakościowy i ilościowy
Skład saszetki:  

 • Korzeń cykorii podróżnika (Cichorii radix) – 0,690 g
 • Korzeń arcydzięgla (Archangelicae radix) – 0,621 g 
 • Owoc kminku (Carvi fructus) – 0,644 g 
 • Ziele piołunu (Absinthii herba) – 0,230 g 
 • Korzeń goryczki (Gentianae radix) – 0,115 g

ZIOŁA POPRAWIAJĄCE TRAWIENIE ®

  Ze wzgledu na działanie pobudzające wydzielanie 
enzymów trawiennych stosujemy u pacjentow 
z przeważającym uczuciem pełności po posiłku 



21

NIESTRAWNOŚĆ

ZIOŁA POPRAWIAJĄCE TRAWIENIE ®
Przeciwwskazania:      Choroba wrzodowa żołądka lub 
dwunastnicy. Nadwrażliwość na substancje czynne za-
warte w preparacie. Ze względu na brak danych dotyczą-
cych bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania u dzieci 
do 12. roku życia.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożnośic dotyczące 
stowania:  U osób ze skłonnością do nadkwaśności mogą 
występować dolegliwości żołądkowe związane z zawarto-
ścią substancji gorzkich. W przypadku kamicy żółciowej 
stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
Działania niepożądane:   Dotychczas nie stwierdzono.
Podmiot odpowiedzialny: LF Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
Pozwolenie nr:   IL-5997/LN
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - 
OTC

 

Wskazania:  Wspomaga-
jąco przy braku łaknienia, 
w dolegliwościach trawien-
nych (wzdęcia, odbijania).
Dawkowanie i sposób 
podawania:  Jedną sa-
szetkę zalać szklanką 
wrzącej wody i pozostawić 
pod przykryciem przez 15 
minut. Napar pić porcjami 
przed posiłkami jako śro-
dek aromatyczno-gorzki, 
pobudzający wydzielanie 
soku żołądkowego.
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Skład jakościowy i ilościowy
Jedna szaszetka zawiera:

 • 700 mg ziela krwawnika (Millefolii herba), 
 • 500 mg liścia bobrka (Menyanthidis folium),
 • 400 mg liścia mięty pieprzowej (Menthae pipe-

ritae folium), 
 • 340 mg owocu kolendry (Coriandri fructus), 
 • 60 mg korzenia rzewienia (Rhei radix).

Jedna saszetka zawiera nie więcej niż 1,6 mg związ-
ków antranoidowych w przeliczeniu na reinę.

ZIOŁA WZMAGAJĄCE TRAWIENIE®

   Z uwagi na działanie rozkurczowe, 
przeciwzapalne i poprawiające pasaż 
stosujemy u pacjentów z przeważającymi 
dolegliwościami bólowymi

NIESTRAWNOŚĆ
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ZIOŁA WZMAGAJĄCE TRAWIENIE®

NIESTRAWNOŚĆ

Przeciwwskazania:    Choroba wrzodowa żołądka i dwu-
nastnicy, nadkwaśność, nadwrażliwość na którykolwiek 
składnik produktu, mentol lub na rośliny z rodziny Com-
positae(Asteraceae), niedrożność, zwężenie lub atonia 
(zastój) jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, ostre 
choroby zapalne jelit, takie jak choroba Crohna, wrzo-
dziejące zapalenie okrężnicy, bóle brzucha niewiadome-
go pochodzenia, stan odwodnienia połączony z utratą 
elektrolitów.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące 
stowania:   Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 
12 lat.
Ze względu na zawartość korzenia rzewienia nie zaleca się 
przekraczania dziennej dawki preparatu oraz stosowania dłu-
żej niż 7-10 dni.
Ze względu na zawartość liścia mięty pacjenci z refluksem 
żołądkowo-przełykowym (zgagą) powinni unikać stosowania 
preparatu, ponieważ może on nasilać zgagę. Pacjenci z kami-
cą żółciową i innymi zaburzeniami dróg żółciowych powinni 
ostrożnie stosować preparat.
Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują, należy skon-
taktować się z lekarzem.
Działania niepożądane:   U osób nadwrażliwych na skład-
niki preparatu mogą wystąpić reakcje uczuleniowe. Mogą 
nasilić się objawy refluksu żołądkowo-przełykowego (zgagi). 
W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy 
poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

 

Podmiot odpowiedzialny:  LF Labofarm Sp. z o.o. Sp. k.
Pozwolenie nr:   IL-5998/LN
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC

Wskazania:   Stosuje się jako 
środek zwiększający wydzielanie 
soku żołądkowego i żółci w braku 
łaknienia oraz pomocniczo w nie-
strawności.
Dawkowanie i sposób po-
dawania:   Dorośli i młodzież 
powyżej 12 lat: Jedną saszetkę 
ziół zalać szklanką wrzącej wody 
i zaparzać pod przykryciem 15 
minut. Pić 3 razy dziennie po 
szklance świeżo przygotowanego 
naparu, na 15-20 minut przed 
posiłkami.

NIESTRAWNOŚĆ
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Skład: Hyperici herba (ziele dziurawca) – 2,0 g 
Zioła do zaparzania, w saszetkach 
Jedna saszetka zawiera 2,0 g ziela dziurawca 
o zawartości nie mniej niż 0,08% hiperycyn 
w przeliczeniu na hiperycynę. 

ZIELE DZIURAWCA 

   Ze względu  na działanie detoksykacyjne, 
przeciwzapalne i rozkurczowe m.in. na 
drogi żółciowe stosujemy u osób w celu 
poprawienia funkcji wątroby.
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Przeciwwskazania: Uczulenie na dziurawiec lub inne rośliny z ro-
dziny Dziurawcowatych (Guttiferae). Nadwrażliwość na promienie 
ultrafioletowe, wysoka gorączka, znaczne uszkodzenia wątroby. Nie 
stosować po przeszczepach narządów. Nie stosować u osób zaka-
żonych wirusem HIV otrzymujących inhibitory proteazy-1 (np. indy-
navir). Nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 roku życia, przed 
zastosowaniem u dzieci starszych skonsultować się z lekarzem. 
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowa-
nia: Przyjmowanie naparów lub odwarów z dziurawca może powo-
dować uczulenie na światło słoneczne, zwłaszcza u osób o jasnej 
karnacji, dlatego nie zaleca się bezpośredniej ekspozycji na światło 
słoneczne i promieniowanie UV w czasie stosowania naparów lub 
odwarów z dziurawca. 
Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji: Preparat może 
powodować osłabienie działania innych leków m.in. warfaryny, 
fenprokumonu, cyklosporyny, teofiliny, digoksyny, środków prze-
ciwwirusowych (inhibitorów proteaz np. indynavir), doustnych środ-
ków antykoncepcyjnych, dlatego nie zaleca się stosowania z tymi 
lekami. Nie zaleca się stosowania naparów lub odwarów z dziurawca 
również łącznie ze środkami przeciwdepresyjnymi, które hamują wy-
chwyt zwrotny serotoniny. 
Stosowanie podczas ciąży i karmienia: Nie zaleca się stosowania 
w okresie ciąży i laktacji. 
Działania niepożądane: Przyjmowanie naparów lub odwarów 
z dziurawca może powodować uczulenie na światło słoneczne i pro-
mieniowanie UV, zwłaszcza u osób o jasnej karnacji, objawami są 
wysypka, swędzenie i zaczerwienienie skóry. Objawy mogą pojawić 
się w ciągu 24 godzin od ekspozycji na światło. Przyjmowanie da-
wek powyżej 6g może powodować łagodne zaburzenia ze strony 
przewodu pokarmowego, nudności, niepokój, bóle głowy lub reakcje 
uczuleniowe. 
Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutyczne Labo-
farm Sp. z o.o. S. k. ul. Lubichowska 176 b 83-200 Starogard Gdań-
ski tel. 058 561-20-08 fax. 058 561-20-16 e-mail: poczta@labofarm.
com.pl Data opracowania informacji: luty 2008
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: 11333 

Wskazania do stosowania: 
Wewnętrznie: Wspomagająco 
w dolegliwościach trawiennych 
jako środek pobudzający trawienie. 
Zewnętrznie: Do okładów i prze-
mywań w drobnych urazach skóry 
(zadrapania, otarcia naskórka). 
Dawkowanie i sposób podawa-
nia: Zalecana dawka dobowa: 2 - 4 
g, doustnie lub miejscowo w posta-
ci naparu. Dorośli i dzieci powyżej 
12 roku życia: Wewnętrznie: Jedną 
saszetkę zalać szklanką wrzącej 
wody. Zaparzać pod przykryciem 
30 min. Pić po ½ szklanki naparu 2 
razy dziennie, godzinę przed jedze-
niem, jako środek wspomagający 
trawienie. Stosować zawsze świeży 
napar. Zewnętrznie: na skórę 
Napar przygotowany w ten sam 
sposób można używać do okładów 
i przemywań, 2 razy dziennie.
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Koszyczek rumianku 
 Matricariae flos 
Skład leku: Koszyczek rumianku 
(Matricariae flos) – 1,2g/saszetkę
Zioła do zaparzania w saszetkach 

KOSZYCZEK RUMIANKU

ZALETY:
• Działanie przeciwzapalne i rozkurczowe
• Można stosować u dzieci oraz u kobiet 

w ciąży i okresie karmienia piersią.
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Przeciwwskazania: Nie stosować u osób uczulonych na 
rumianek. 
Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Niewy-
magane.
Ostrzeżenia specjalne: Ciąża i karmienie piersią: Brak 
przeciwwskazań. 
Działania niepożądane: W rzadkich przypadkach może 
wystąpić alergia kontaktowa. Jeśli wystąpią jakiekolwiek 
objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożąda-

Wskazania do stosowania: Doust-
nie: jako środek przeciwskurczowy, 
łagodnie przeciwzapalny. Na skórę: 
do okładów i płukanek, jako środek 
ułatwiający gojenie. 
Dawkowanie, sposób stosowania 
i droga podania: Doustnie: Dorośli 2 
saszetki zalać szklanką (około 200 ml) 
wrzącej wody, zaparzać 5 minut, pić 3 
razy dziennie. Dzieci powyżej 3 roku 
życia: 1-2 saszetki zalać szklanką (oko-

ło 200 ml) wrzącej wody, zaparzać 5 minut, 
pić 3 razy dziennie. Na skórę: Dorośli i dzie-
ci: jedną saszetkę zalać szklanką wrzącej 
wody, zaparzać 5 minut, stosować do okła-
dów i płukanek. W celu uzyskania wyjaśnień, 
co do stosowania leku, należy poradzić się 
lekarza lub farmaceuty. Przedawkowanie: 
Dotychczas nie stwierdzono. Postępowanie 
w przypadku pominięcia dawki leku: Nie 
należy stosować dawki podwójnej w celu 
uzupełnienia pominiętej dawki.

ne niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi 
lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpo-
średnio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (aktualny 
adres, tel., fax, e-mail). Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych 
można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpie-
czeństwa stosowania leku.
Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutyczne La-
bofarm Sp. z o.o. Sp. k. ul. Lubichowska 176 b 83-200 Starogard 
Gd. tel. 58 561 20 08 e-mail: poczta@labofarm.com.pl 
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: IL-5833/LN
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Zioła do zaparzania w saszetkach
Skład saszetki: 
owoc kopru włoskiego (Foeniculi fructus) – 2,0 g

OWOC KOPRU WŁOSKIEGO

ZALETY:
• działanie rozkurczowe i przeciwzapalne.
• można stosować u dzieci od 4 roku życia.
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OWOC KOPRU WŁOSKIEGO
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na owoc kopru wło-
skiego lub inne rośliny (anyż, kminek, seler, kolendra i ko-
per) z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae/Umbelliferae) 
lub na anetol. 
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące 
stosowania: Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 4 
roku życia, ze względu na brak danych. 
Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji: 
Dotychczas nie stwierdzono. Stosowanie w okresie ciąży 
i karmienia: Nie ma dostępnych danych na temat stoso-
wania owoców kopru włoskiego u pacjentek w ciąży. Nie 
wiadomo, czy składniki kopru włoskiego są wydzielane do 
mleka matki. Ze względu na brak wystarczających danych 
nie zaleca się stosowania podczas ciąży i karmienia. 
Działania niepożądane: W rzadkich przypadkach może 
wystąpić reakcja alergiczna na koper włoski dotycząca 
skóry lub układu oddechowego. W przypadku wystąpienia 
reakcji niepożądanych innych niż wymienione powyżej, 
należy skonsultować się z lekarzem. 
Podmiot odpowiedzialny Laboratorium Farmaceutycz-
ne Labofarm Sp. z o.o. S. k. ul. Lubichowska 176 b 83-200 
Starogard Gdański tel. 058 561 20 08 fax 058 561 20 16 
e-mail: poczta@labofarm.com.pl 
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: IL-6305/LN

Wskazania do stosowania: 
Tradycyjny produkt leczniczy 
stosowany w leczeniu objawo-
wym łagodnych, kurczowych 
dolegliwości żołądkowo-jelito-
wych, w tym wzdęć i oddawania 
wiatrów. 
Dawkowanie i sposób poda-
wania: Jedną saszetkę zalać 
szklanką wrzącej wody i zapa-
rzać pod przykryciem 15 minut. 
Dorośli i młodzież powyżej 
12 lat: pić 1 szklankę świeżo 
przygotowanego naparu 3 razy 
dziennie. Dzieci od 4 do 12 lat: 
podawać do picia 1/2 szklanki 
świeżo przygotowanego naparu 
3 razy dziennie, tylko w łagod-
nych, przejściowych objawach.
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NASIENIE PŁESZNIKA 
- LABOFARM

ZALETY: 
• możliwość stosowania u dzieci od 6 roku życia
• możliwość stosowania u kobiet w ciąży
• brak substancji pomocniczych

Skład: Nasienie płesznika – 5,0 g
Postać farmaceutyczna: Zioła



31

Wskazania: Zaparcia. Stany, 
w których wskazane jest uła-
twienie wypróżnienia.
Dawkowanie: 
Dorośli i młodzież powyżej 12 
roku życia: Zawartość saszetki 
wysypać do szklanki i zalać 
przegotowaną wodą. Odstawić 
do pęcznienia. Przyjmować 
dwa razy dziennie, po posiłku, 
z dużą ilością płynu. 
Dzieci w wieku 6-12 lat: Poło-
wa dawki dorosłych.

Przeciwwskazania:
Znana nadwrażliwość na nasiona płesznika. Choroby 
przełyku lub dolegliwości ze strony przewodu pokar-
mowego. Niedrożność jelit. Niezdiagnozowane bóle 
brzucha, nudności i  wymioty. Nie stosować u  dzieci 
poniżej 6 roku życia.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności doty-
czące stosowania:
Nie przyjmować bezpośrednio przed snem. Jeżeli za-
parcie nie ustąpi po 3 dniach stosowania leku należy 
zasięgnąć porady lekarza. W  przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek zaburzeń w  oddawaniu stolca, należy 
zaprzestać przyjmowania produktu i zasięgnąć porady 
medycznej. Należy pamiętać o przyjmowaniu produk-
tu z wystarczającą ilością płynu.
Działania niepożądane: 
W rzadkich przypadkach reakcje alergiczne przy sto-
sowaniu surowca sproszkowanego. Istnieje ryzyko wy-
stąpienia niedrożności jelit lub przełyku oraz zahamo-
wania oddawania stolca przy przyjmowaniu produktu 
ze zbyt małą ilością płynów. W przypadku wystąpienia 
działań niepożądanych innych niż wymienione, należy 
powiadomić o nich lekarza.
Podmiot odpowiedzialny:
Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. 
Sp. k. 
Pozwolenie nr IL-6249/LN wydane przez Prezesa UR-
PLWMiPB
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Skład leku: Ziele krwawnika (Millefolii herba) – 1,5 g/
saszetkę
Zioła do zaparzania w saszetkach, 
Działanie: Wewnętrznie: rozkurczające, żółciopędne. 
Zewnętrznie: przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne. 
Wskazania do stosowania: Tradycyjnie stosuje się w: 

 • przejściowym braku aptetytu; 
 • leczeniu objawowym łagodnych, kurczowych dolegli-

wości układu pokarmowego, w tym wzdęć i oddawa-
nia wiatrów; 

 • leczeniu objawowym łagodnych, kurczowych dolegli-
wości związanych z okresem menstruacji; 

 • leczeniu niewielkich powierzchniowych zranień skóry. 

ZIELE KRWAWNIKA 
   Ze względu na działanie przeciwzapalne 

i rozkurczowe na m.in.  mięsień gładki 
macicy stosujemy również w dolegliwościach 
menstruacyjnych.
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ZIELE KRWAWNIKA 

NIESTRAWNOŚĆNIESTRAWNOŚĆ

Dawkowanie, sposób stosowania i droga 
podania: Dorośli i młodzież powyżej 12 roku 
życia: - Przy braku apetytu: 2 saszetki zalać 
szklanką wrzącej wody, zaparzać 10 minut 
pod przykryciem. Pić świeżo przygotowany 
napar 3-4 razy dziennie na pół godziny przed 
posiłkiem. 
Leczenie objawowe umiarkowanych dolegli-
wości układu pokarmowego: 2 saszetki zalać 
szklanką wrzącej wody, zaparzać 10 minut 
pod przykryciem. Pić świeżo przygotowany 
napar 3-4 razy dziennie między posiłkami. 
ZIELE KRWAWNIKA - Leczenie objawowe 
łagodnych, kurczowych dolegliwości zwią-
zanych z okresem menstruacji: 1 saszetkę 
zalać szklanką wrzącej wody, zaparzać 10 
minut pod przykryciem. Pić świeżo przygo-
towany napar 2-3 razy dziennie. - Leczenie 
niewielkich powierzchniowych zranień skóry: 
2 saszetki zalać szklanką wrzącej wody, zapa-
rzać 10 minut pod przykryciem. Opatrunek ze 
świeżo przygotowanego naparu stosować na 
skórę 2-3 razy dziennie.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na krwawnik lub inne ro-
śliny z rodziny Asteraceae (Compositae). 
Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Nie zaleca się 
stosowania produktu u dzieci poniżej 12 roku życia, ze wzglę-
du na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania. 
Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy nasilą się 
w ciągu:

 •  dwóch tygodni stosowania przy barku apetytu lub w le-
czeniu objawowym łagodnych, kurczowych dolegliwości 
układu pokarmowego, 

 • jednego tygodnia stosowania w leczeniu objawowym ła-
godnych, kurczowych dolegliwości związanych z okresem 
menstruacji lub leczeniu niewielkich powierzchniowych 
zranień skóry. Jeżeli wystąpią objawy zakażenia skóry, 
należy skonsultować się z lekarzem. 

Ostrzeżenia specjalne: Ciąża i karmienie piersią: Ze wzglę-
du na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, 
nie stosować w okresie ciąży i laktacji. 
Działania niepożądane: Skórne reakcje nadwrażliwości. 
W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy 
poinformować o nich lekarza lub farmaceutę. Przechowywa-
nie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w tempera-
turze nie wyższej niż 25 C, w miejscu niedostępnym i niewi-
docznym dla dzieci. Nie stosować leku po upływie terminu 
ważności. 
Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutyczne 
Labofarm Sp. z o.o. Sp. k. ul. Lubichowska 176 b 83-200 Sta-
rogard Gd. tel. 58 561 20 08 e-mail: poczta@labofarm.com.pl 
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: IL-6148/LN 
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