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ЛИСТОК-ВКЛАДИШ ДЛЯ ПАЦІЄНТА 

 

 

Канефрон ® /Canephron® 

18 мг +18 мг + 18 мг  

таблетки, вкриті оболонкою 

 

Levistici radix + Centauri herba + Rosmarini folium 

 

 

Уважно прочитайте цей листок-вкладиш, перш ніж приймати цей препарат,  

оскільки він містить важливу для вас інформацію. 

Завжди приймайте цей препарат точно так, як описано в цьому листку-вкладиші для пацієнта 

або відповідно  

до вказівок лікаря або фармацевта. 

• Слід зберігати листок-вкладиш, щоб в разі потреби прочитати його ще раз. 

• Якщо потрібна порада або додаткова інформація, слід звернутись до свого фармацевта. 

• Якщо у пацієнта виникнуть будь-які побічні ефекти, включаючи будь-які можливі 

побічні ефекти, не зазначені в цьому листку-вкладиші, слід звернутись до свого лікаря 

або фармацевта. Див. пункт 4. 

• Якщо через 7 днів поліпшення не настає або пацієнт відчуває погіршення самопочуття, 

слід звернутися до лікаря. 

 

 

Зміст листка-вкладишу: 

1. Що таке засіб Канефрон /Canephron і для чого він використовується 
2. Важлива інформація, з якою слід ознайомитися перед застосуванням засобу Сanephron 
3. Застосування засобу Canephron 
4. Можливі побічні ефекти 
5. Умови зберігання засобу Canephron 
6. Вміст упаковки та інша інформація 
 

1. ЩО ТАКЕ ЗАСІБ КАНЕФРОН /CANEPHRON І ДЛЯ ЧОГО ВІН ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 

Традиційний рослинний лікарський засіб для застосування за нижчезазначеними показаннями, 
 що  ґрунтуються виключно на тривалому застосуванні 

 

Canephron – традиційний рослинний лікарський засіб, який використовується як допоміжний 

засіб при легких запальних захворюваннях сечовивідних шляхів та як профілактичний засіб 

при відкладенні піску в нирках. 

Якщо симптоми не покращуються через 7 днів, або якщо у вас виникли побічні ефекти, не 

зазначені в цій інструкції, зверніться до лікаря. 

2. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ, З ЯКОЮ СЛІД ОЗНАЙОМИТИСЯ ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАСОБУ 

СANEPHRON 

Не використовуйте Сanephron: 

• якщо у вас алергія (підвищена чутливість) до діючих речовин, інших рослин з родини 
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селерових (наприклад, анісу, фенхелю), анетолу (компонента ефірних масел, наприклад 

анісу або селери) або будь-якої з допоміжних речовин цього препарату, перелічених у 

пункті 6, 

• якщо у вас виразка шлунка 

• у разі набряку, спричиненого проблемами з серцем чи нирками та/або якщо лікар 

рекомендував зменшити споживання рідини. 

Попередження та запобіжні заходи 

У випадку утримання тривалої лихоманки, судом, крові у сечі, утрудненого сечовипускання або 

гострої затримка сечі, негайно зверніться до лікаря. 

Діти 

Препарат не можна давати дітям віком до 12 років. 

Засіб Canephron та взаємодія з іншими ліками 

Наразі не повідомлялося про взаємодію Canephron з іншими препаратами. 

Слід повідомити лікаря про всі ліки, які нещодавно приймались, включно з тими, які 

відпускаються без рецепта. 

Вагітність і період годування груддю 

З міркувань безпеки слід уникати застосування препарату Canephron вагітним жінкам. 

Canephron не слід застосовувати під час годування груддю. 

Якщо пацієнтка є вагітна або годує груддю, припускає, що може бути вагітною або планує мати 

дитину, слід звернутись за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 

препарат. 

Керування та експлуатація механізмів 

Спеціальні протипоказання відсутні. 

Canephron, таблетки, вкриті оболонкою, містять глюкозу, лактозу та сахарозу 

Зверніться за порадою до лікаря, перш ніж приймати Canephron, якщо у вас є непереносимість 

деяких цукрів. 

Одна таблетка, вкрита оболонкою, містить приблизно 0,2 г легкозасвоюваних вуглеводів. 

3. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ CANEPHRON 

Завжди приймайте цей препарат точно так, як описано в цьому листку-вкладиші для пацієнта 

або відповідно до вказівок лікаря або фармацевта. Якщо виникають сумніви, слід звернутись до 

лікаря або фармацевта. 

Рекомендована доза: 

Дорослі та підлітки старше 12 років:  по 2 таблетки, вкриті оболонкою, 3 рази на добу (загальна 

добова доза становить 6 таблеток) 

Діти 

Препарат не можна давати дітям віком до 12 років. 

Спосіб вживання: 

Пероральне застосування. 

Таблетки ковтають цілими, запиваючи невеликою кількістю води (наприклад, склянка води). 

Під час застосування рекомендується пити більше рідини. 
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Тривалість лікування 

Canephron можна використовувати до чотирьох тижнів (через три тижні застосування слід 

проконсультуватися з лікарем). 

Терапію засобом Canephron можна повторити пацієнтам, у яких не було рецидивів інфекцій 

сечовивідних шляхів протягом 3 місяців після закінчення попереднього лікування. 

Якщо симптоми посилюються або не щезають через приблизно 7 днів, слід зв’язатися з 

лікарем. 

Ознайомтеся з інформацією, яка міститься в пункті «ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ, З ЯКОЮ 

СЛІД ОЗНАЙОМИТИСЯ ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАСОБУ CANEPHRON та МОЖЛИВІ 

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ. 

Передозування засобу Canephron 

Випадки передозування невідомі. 

У випадку передозування слід застосувати симптоматичне лікування. 

У разі пропуску прийому засобу Canephron 

Якщо ви пропустили прийом чергової дози у визначений час, прийміть її якомога швидше. 

Проте, якщо до наступного прийому залишилося небагато часу, слід пропустити неприйняту 

дозу. Не використовуйте подвійну дозу, щоб компенсувати пропущену. 

Якщо у вас виникли додаткові запитання щодо застосування цього засобу, зверніться до свого 

лікаря або фармацевта. 

4. МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ 

Як і всі лікарські препарати, засіб Canephron N може викликати побічні реакції, хоча вони 

виникають не у всіх. 

Шлунково-кишкові розлади : 

Розлади шлунково-кишкового тракту, такі як нудота, блювота, діарея, зустрічаються часто 

(більше, ніж в 1 зі 100 пацієнтів, але менше ніж в 1 з 10 пацієнтів). 

Розлади імунної системи: 

Гіперчутливість/алергічні реакції: частота невідома (неможливо оцінити за наявними даними). 

У разі гіперчутливості або алергічної реакції застосування Canephron слід припинити. 

Повідомлення про побічні ефекти 

Якщо виникнуть будь-які побічні ефекти, включно з будь-якими побічними ефектами не 

вказаними в листку-вкладиші, слід звернутись до лікаря або фармацевта. 

Також можна повідомити про побічні ефекти безпосередньо: 

Відділ моніторингу побічної дії лікарських засобів 

Управління реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидів 

Al. Jerozolimskie 181C [Єрозолімські 181 C] 

02-222 Warszawa [Варшава] 

Тел.: + 48 22 49 21 301 

Факс: + 48 22 49 21 309 

веб-сайт: https://smz.ezdrowie.gov.pl. 

Про побічні ефекти також можна повідомити відповідальний суб’єкт. 

Повідомляючи про побічні ефекти, можна допомогти накопичити більше інформації про 

безпеку цього препарату. 

https://smz.ezdrowie.gov.pl/
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5. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ЗАСОБУ CANEPHRON 

Зберігати у недоступному для дітей місці. 

Не використовуйте засіб Canephron після закінчення терміну придатності, зазначеного на 

упаковці. Термін придатності означає останній день даного місяця. 

Не зберігати при температурі понад 30°C. 

6. ВМІСТ УПАКОВКИ ТА ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

Засіб Canephron містить: 

Активні речовини: 

18 мг Levisticum officinale Koch, radix (корінь любистку); 

18 мг Centaurium erythraea Rafn s. l. включно з C. majus (H. et L.) Zeltner i C.suffruticosum 

(Griseb.) Ronn. (syn. Erythraea centaurium Persoon; C. umbellatum Gilibert; C. minus Gars.), herba 

(трава золототисячника); 

18 мг Rosmarinus officinalis L., folium (листя розмарину). 

Допоміжні речовини: 

Кальцію карбонат 

Касторова олія; 

Декстрин 

Барвники: червоний оксид заліза (E 172), рибофлавін (E 101), діоксид титану (E 171)  

Рідка глюкоза (суха речовина) 

Моногідрат лактози  

Стеарат магнію 

Кукурудзяний крохмаль 

Гліколевий віск Монтана 

Повідон К 25 

Повідон К 30 

Шелак 

Колоїдний безводний кремнезем 

Сахароза 

Тальк 

Лікарська форма Canephron та вміст упаковки 

Таблетки, вкриті оболонкою, оранжевого кольору, круглі, двоопуклі, з гладкою поверхнею. 

Таблетка, вкрита оболонкою, має діаметр 7,9 - 8,2 мм. 

Canephron, таблетки, вкриті оболонкою, упаковані в блістери з плівки ПВХ/ПВДХ/алюмінію. 

Один блістер містить 20 таблеток, вкритих оболонкою. 

По 3, 6 або 10 блістерів з інформаційним листком-вкладишем в індивідуальній картонній 

коробці з написом. 

Доступні наступні розміри упаковок: 60,120 або 200 таблетки, вкритих оболонкою 

Не всі розміри упаковки можуть знаходитися в продажі. 

Відповідальний суб’єкт та виробник  

BIONORICA SE 

Kerschensteinerstrasse 11 - 15 [Кершенштайнерштрассе 11 – 15] 

92318 Neumarkt [Ноймаркт] 

Німеччина 
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За більш детальною інформацією звертайтеся до представника відповідального суб’єкта: 

Bionorica Polska Sp z o. o 

ul. Hrubieszowska 6B [вул. Грубешовська 6В] 

01-209 Warszawa [Варшава] 

Польща 

Тел/факс + (48) 22 886 46 06 

 
 

Дата останнього перегляду листка-вкладиша:  

 Підпис правильний 

 Документ підписаний Анною 

Мацкевич-Вільямс 

Дата: 2021.02.09 10:30:16 CET□ 

 


