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Prospect 

 

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR 

 

HEPATO-DRAINOL, picături orale, soluţie 

 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament. 

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

- Dacă aveţi întrebări suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră sau 

farmacistului. 

- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 

poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. 

- Dacă   vreuna dintre reacțiile adverse se agravează sau dacă observați orice reacție adversă 

nemenționată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

 

În acest prospect găsiţi: 

1. Ce este Hepato-Drainol şi pentru ce se utilizează 

2. Înainte să luaţi Hepato-Drainol  

3. Cum să luaţi Hepato-Drainol 

4. Reacţii adverse posibile 

5. Cum se păstrează Hepato-Drainol  

6. Informații suplimentare 

 

 

1. CE ESTE HEPATO-DRAINOL ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ 

 

Hepato-Drainol aparține grupei de medicamente numită homeopate. 

Este recomandat în unele afecțiuni ale căilor biliare. 

 

2. ÎNAINTE SĂ LUAȚI HEPATO-DRAINOL 

 

Nu luați Hepato-Drainol 

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la oricare dintre componentele Hepato-Drainol. 

 

Aveți grijă deosebită când utilizați Hepato-Drainol  
Acest medicament conţine etanol 30% v/v. 

20 picături Hepato-Drainol conţin 0,12 g etanol; de aceea medicamentul poate fi dăunător persoanelor cu 

etilism. Trebuie avut în vedere la femeile gravide sau care alăptează, copii şi grupuri cu risc crescut cum 

sunt pacienţi cu boli hepatice sau epilepsie. 

 

Utilizarea altor medicamente 

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte 

medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate fără prescripție medicală.  

 

Sarcina și alăptarea 

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 

medicament. 



Acest medicament conține alcool. Dacă sunteți gravidă, ați putea fi gravidă, doriți să rămâneți gravidă 

sau alăptați, spuneți medicului dumneavoastră înainte de alua acest medicament. 

 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor 

Hepato-Drainol conține alcool etilic și poate influența capacitatea dumneavoastră de a conduce vehicule 

și de a folosi utilaje.            

3. CUM SĂ LUAȚI  HEPATO-DRAINOL 

 

Luați întotdeauna Hepato-Drainol exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu 

medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. 

 

Doza recomandată este de 20 picături de 3 ori pe zi; se administrează pe cale orală, cu o cantitate mică de 

apă, cu 15 minute înainte de masă. 

 

Dacă ați luat mai mult Hepato-Drainol decât trebuie 

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj. 

 

Dacă ați uitat să luați Hepato-Drainol  

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Luați-o imediat ce v-ați amintit.  

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră 

sau farmacistului. 

 

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE 

 

Ca toate medicamentele, Hepato-Drainol poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 

persoanele. 

 

Nu au fost raportate reacții adverse la administrarea Hepato-Drainol. 

 

Dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului 

dumneavoastră sau farmacistului.  

 

1. CUM SE PĂSTREAZĂ HEPATO-DRAINOL 

 

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. 

 

Nu utilizați Hepato-Drainol după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă 

la ultima zi a lunii respective. 

 

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 

 

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 

eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.  

 

2. INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

 

Ce conține Hepato-Drainol 

- Substanțele active sunt : Hydrastis canadensis 6 CH 12,5 mg, Silybum marianum 3 CH 12,5 mg, 

Juglans regia 3 CH 12,5 mg, Chelidonium majus 3 CH 12,5 mg, Leptandra virginica 3 CH 12,5 



mg, Rana bufo 3 CH 12,5 mg, Mercurius solubilis 6 CH 12,5 mg, Berberis vulgaris 3 CH 12,5 

mg. 

- Celelalate componente sunt: alcool etilic 30% v/v  

Cum arată Hepato-Drainol și conținutul ambalajului 

 

Soluţie limpede, incoloră, cu miros de alcool. 

Cutie cu un flacon din sticlă brună a 30 ml picături orale, soluţie, prevăzut cu picurător. 

 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 

 

Deținătorul autorizației de punere pe piață 
LABORATOIRES BOIRON, 

20, rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Franţa 

 

Fabricantul 

LABORATOIRES BOIRON, 

2, avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Franţa 

 

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a 

deținătorului autorizației de punere pe piață. 

 

Acest prospect a fost aprobat în aprilie 2013. 

 

 
 


