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PŘÍBALOVÁ INFORMACE NA OBALU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Řepíkový čaj 
Agrimoniae herba

Léčivý čaj 
K perorálnímu podání

SLOŽENÍ 
Agrimoniae herba 1,5 g  v 1 nálevovém sáčku 

POUŽITÍ 

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný vnitřně: jako pomocný prostředek při lehkých 
nespecifických průjmových onemocněních
Zevně: při lehkých zánětech dutiny ústní a lehkých zánětlivých onemocněních kůže.

Přípravek mohou užívat mladiství od 12 let a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti 
z dlouhodobého použití. 

PŘÍPRAVA 

vnitřně:  1 nálevový sáček se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 15 min vyluhovat v zakryté 
nádobě. Čaj se pije teplý 2-3 x denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně 
před použitím.

zevně:   2 - 3 nálevové sáčky se vaří 10 min s 0,25 l vody a pak se nechají 15 min vyluhovat 
v zakryté nádobě. Teplý odvar se používá několikrát denně ke kloktání, obkladům, 
případně koupelím. Odvar se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Délka léčby:

vnitřní užití (při průjmech): Přípravek užívejte nejdéle 2-3 dny. Pokud se během této doby 
příznaky nezlepší nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem. 

zevní užití: Přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se do 1 týdne od zahájení léčby příznaky 
nezlepší nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem.

KONTRAINDIKACE 

Neužívejte při přecitlivělosti na léčivou látku.

zevně: Nepoužívejte na velkoplošná poškození kůže nebo mokvající ekzémy.

UPOZORNĚNÍ 
Pokud se během užívání přípravku při průjmu u Vás objeví horečka, krev ve stolici nebo 
zvracení, ihned navštivte lékaře.
Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají nebo se 
objeví nežádoucí účinky, nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.
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Vzhledem k nedostatku údajů se užívání v době těhotenství a kojení nedoporučuje.
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti 
vyznačené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 oC 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

PN  119 - 98 nálevové sáčky  bez přebalu

PN  225 - 02 nálevové sáčky  s přebalem

PN  366 - 07 nálevové sáčky  s přebalem

PN  381 - 07 nálevové sáčky  s přebalem

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 

94/769/99-C

EAN KÓD

8 594 0030 73 182 (nálevový sáček bez přebalu)

8 595 1519 43 099 (nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

8 595 1519 46 120 (nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

8 595 1519 46 427 (nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

ČÍSLO ŠARŽE 

POUŽITELNÉ DO 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE 
Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

UVEDENÍ NÁZVU LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NA OBALU BRAILLOVÝM PÍSMEM
ŘEPÍKOVÝ ČAJ
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