
originálny rastlinný liek

Gastritol perorálne 

kvapky je tradičný 

rastlinný liek určený 

na indikácie overené 

výhradne dlhodobým 

používaním.

Dávkovanie:
Dospelí užívajú 30 kvapiek 

v malom množstve tekutiny 
3× denne.

Gastritol perorálne kvapky sa nemá užívať dlhšie 
ako 2 týždne. Ak príznaky ochorenia pretrvávajú 
alebo sa vyskytnú nežiaduce účinky iné, ako sú 

uvedené v tejto písomnej informácii, 
pacient sa má poradiť s lekárom 

alebo lekárnikom.

POCIT PLNOSTI · BOLESŤ ALEBO KŔČE V BRUCHU · PÁLENIE ZÁHY

· NECHUTENSTVO · GRGANIE · ZVÝŠENÁ PLYNATOSŤ

     Ochorenia tráviaceho ústrojenstva zaujímajú druhé miesto vo všeobecnej 

štruktúre chorobnosti dospelej populácie

     Vyznačujú sa chronickým priebehom, ktorý je náchylný k častým relapsom.

     V posledných rokoch sa zvýšila prevalencia chorôb tráviaceho ústrojenstva 

vo vekovej skupine od 18 do 25 rokov

     Väčšina zažívacích príznakov je väčšinou spojená s nesprávnou životosprávou, 

stresom, konzumáciou nevhodné potravy, či užívaním niektorých liečiv.

Štúdia účinnosti Gastritolu svedčí o jeho 

vysokej (90%) terapeutickej účinnosti*

*  Kharchenko N.V. Použitie gastritolu pri liečbe pacientov s funkčnou dyspepsiou / N.V. 
Kharchenko, E.V. Radonezhskaya // Modern Gastroenterology - 2006. - No. 3 - S. 1-4
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sťažnosti na bolesť
v epigastrickej oblasti

nadúvanie

poruchy chuti k jedlu

grganie

zmena štruktúry stolice

kyslá chuť v ústach

pálenie záhy

  pred liečbou

  po liečbe

     chráni žalúdočnú sliznicu,

     eliminuje zápaly, bolesti a pocity gravitácie 

v žalúdku, nevoľnosť, plynatosť,

     normalizuje stolicu a chuť do jedla,

     pomáha normalizovať činnosť 

gastrointestinálneho traktu,

     má regulačný účinok na výrobu, množstvo 

a kvalitu vylúčenej žlče, žalúdočnej šťavy, 

enzýmov a normalizuje črevnú peristaltiku,

     zlepšuje náladu a znižuje úzkosť
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SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU:

Názov lieku: Gastritol perorálne kvapky. Balenie: 10 ml. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie: 10 ml (= 9,7 g) Gastritolu perorálnych kvapiek obsahuje: 2,0 ml 
kvapalného extraktu kvetu rumančeka (1 : 1,7 - 2,2), extrakčné činidlo: etanol 45 % (V/V) 3,5 ml kvapalného extraktu vňate nátržníka (1 : 1,7 - 2,2), extrakčné 
činidlo: etanol 40 % (V/V) 1,5 ml kvapalného extraktu koreňa sladkovky (1 : 1,7 - 2,2), extrakčné činidlo: etanol 40 % (V/V) 0,5 ml kvapalného extraktu koreňa 
archangeliky lekárskej (1 : 1,7 - 2,2), extrakčné činidlo: etanol 40 % (V/V) 0,5 ml kvapalného extraktu vňate benediktu lekárskeho (1 : 1,7 - 2,2), extrakčné činidlo: 
etanol 40 % (V/V) 0,5 ml kvapalného extraktu vňate paliny pravej (1 : 1,7 - 2,2), extrakčné činidlo: etanol 40 % (V/V). Lieková forma: Perorálne kvapky. Terape-
utické indikácie: Gastritol perorálne kvapky je tradičný rastlinný liek používaný u dospelých na úľavu od miernych prejavov porúch trávenia (ako je nadúvanie, 
plynatosť) a miernych kŕčov v gastrointestinálnom trakte. Gastritol perorálne kvapky je tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým 
používaním. Dávkovanie a spôsob podávania: Dospelí užívajú 30 kvapiek v malom množstve tekutiny 3× denne. Počas jedla alebo po jedle. Pediatrická po-
pulácia: Gastritol perorálne kvapky nesmú užívať deti a dospievajúci vo veku do 18 rokov. Pacienti s poruchou funkcie obličiek: K dispozícii nie sú žiadne údaje 
o odporúčaných dávkovaniach pri poruche funkcie obličiek. Dĺžka liečby: Gastritol perorálne kvapky sa nemá užívať dlhšie ako 2 týždne. Ak príznaky ochorenia 
pretrvávajú alebo sa vyskytnú nežiaduce účinky iné, ako sú uvedené v tejto písomnej informácii, pacient sa má poradiť s lekárom alebo lekárnikom. Kontraindi-
kácie: Precitlivenosť na liečivá, rastliny čeľade Compositae (Asteraceae) a čeľade Apiaceae (Umbelliferae), Oklúzia žlčových ciest, zápal žlčových ciest a ochorenie 
pečene, Gravidita a dojčenie, Deti a dospievajúci vo veku do 18 rokov. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: V prípade výskytu žlčových kameňov 
alebo iného ochorenia žlčových ciest je potrebné poradiť sa s lekárom. Vzhľadom na to, že liek obsahuje koreň archangeliky lekárskej, je potrebné vyhnúť sa 
opaľovaniu na slnku. Upozornenie: Tento liek obsahuje 40 obj. % etanolu (alkohol), t.j. až do 400 mg na dávku, čo zodpovedá 7,8 ml piva, 4,6 ml vína na dávku. 
Škodlivé pre tých, ktorí trpia alkoholizmom. Musí sa vziať do úvahy u dojčiacich a tehotných žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s poškodenou 
funkciou pečene alebo epilepsiou. Liekové a iné interakcie: Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. Užívanie liekov s obsahom vňate paliny pravej môže 
ovplyvniť účinok iných liekov, ktoré pôsobia cez GABA receptory, a preto užitie takýchto liekov (napr. benzodiazepínov a ich derivátov) nie je možné odporučiť. 
Predávkovanie: Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania. Fertilita, gravidita a laktácia: Gravidita - Nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití Gastritolu 
perorálnych kvapiek počas gravidity. Štúdie na zvieratách týkajúce sa reprodukčnej toxicity nie sú dostatočné, najmä pokiaľ ide o zložku koreň archangeliky 
lekárskej (pozri časť 5.3). Užívanie Gastritolu perorálnych kvapkiek u gravidných žien je kontraindikované. V tejto súvislosti sa má vziať do úvahy aj užívanie tohto 
lieku u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu, pretože prípadná gravidita ešte nemusela byť stanovená. Dojčenie - Nie je známe, či niektoré 
zložky tohto lieku alebo ich metabolity prechádzajú do materského mlieka. Riziko pre dojčatá sa nedá vylúčiť. Gastritol perorálne kvapky nesmú užívať dojčiace 
ženy. Fertilita - Nie sú k dispozícii žiadne štúdie o vplyve na ľudskú fertilitu. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Pri odporúčanom 
dávkovaní nemá Gastritol perorálne kvapky žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nežiaduce účinky: Môžu sa 
vyskytnúť precitlivenosť a alergické reakcie. V takom prípade sa má užívanie lieku ukončiť. V dôsledku užívania lieku je možná zvýšená náchylnosť k úpalu so 
začervenaním a  tvorbou pľuzgierov. Výskyt týchto nežiaducich účinkov sa nedá posúdiť na základe dostupných údajov. Hlásenie podozrení na nežiaduce 
reakcie: Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravot-
níckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia 
klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11 SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e -mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk, Tlačivo na hlásenie 
nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosťliekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: 
https://portal.sukl.sk/eskadra/. Čas použiteľnosti: 3  roky, po prvom otvorení: 3 mesiace. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte pri teplote 
neprevyšujúcej 25 °C. Držitel rozhodnutia o registrácii: Dr. Gustav Klein GmbH&Co. KG, Steinenfeld 3, D-77736 Zell Am Harmersbach, Nemecko.

ÚČINOK nátržník benedikt rumanček sladkovka archangelika palina pravá
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Synergická sila
6 bylín pre liečbu 
porúch trávenia
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Gastritol obsahuje extrakt zo 6 bylín na synergickú liečbu porúch trávenia


