
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

СКЛЕРО-ГРАН
(SKLERO-GRAN)

Склад лікарського засобу:
діючі речовини: 10 г гранул містять Aurum iodatum 30СН 20 мг, Ginkgo biloba 30СН 20 мг, Barium carbonicum 30СН 20 мг, Plumbum metallicum 30СН 20 мг, Lycopodium 30СН 20 мг;
допоміжні речовини: крупка цукрова.
Лікарська форма. Гранули.
Гранули однорідні за кольором, кулепод ібної форми, б ілого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору, без запаху.
Назва і місцезнаходження заявника. ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».
04050, Україна, м. Київ, вул. Тургенєвська, 76-78.
Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».
37500, Україна, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Грушевс ького, 19.
Фармакотерапевтична група.Комплексний гомеопатичний препарат.
Механізм дії зумовлений властивостями та поєднанням компонент ів, що входять до його складу. Виявляє ангіопротекторну, метабол ічну, спазмолітичну, протизапальну, імуностимулюючу, психотропну, 
антидепресивну дію.
Показання для застосування.
У склад і комплексної терапії:

— зниження уваги, пам’яті, інтелектуальних здібностей внаслідок атеросклеротичних зм ін судин головного мозку, порушень мікроциркуляції (у тому числі при сен ільній деменції);
— запаморочення, шум у вухах, головний біль та інші нейросенсорні порушення;
— розлади слуху та зору атеросклеротичного походження;
— переміжна кульгавість як насл ідок розладів периферичного артер іального кровообігу.

Протипоказання.
Підвищена чутливість до компонент ів препарату.
Належні заходи безпеки при застосуванні.
Гранули слід приймати під язик до повного розсмоктування за 15-20 хвилин до або через 1 годину після їди. При необхідності гранули можна заздалег ідь розчинити у невеликій кількості води.
У зв’язку з наявністю у склад і допоміжної речовини – крупки цукрової – хворим на цукровий діабет перед застосуванням препарату слід проконсультуватися з л ікарем.
Особливі застереження.
Застосування у пер іод вагітності або годування груддю. 
Жінкам у період вагітності або годування груддю перед застосуванням препарату необх ідно проконсультуватися з л ікарем, який має оцінити співвідношення користі для матері та потенційного ризику для 
плода/дитини.
Здатн ість впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Не впливає.
Діти. Ефективність та безпека застосування препарату д ітям не вивчені, тому даний лікарський засіб не рекомендується застосовувати цій віковій категор ії паціє нтів.

Спосіб застосування та дози.
Дорослим по 5 гранул під язик 1 раз у добу. Курс лікування – 3 місяці. Курс лікування за призначенням лікаря можна повторювати 2-3 рази на рік.
Передозування.
У більшості випадків не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії, але у ос іб з г іперчутливістю до компонент ів препарату можливе посилення прояв ів побічних реакцій. 
Побічні ефекти.
У осіб з підвищеною індивідуальною чутливістю до компонент ів препарату у поодиноких випадках можливі алергічні реакції.
Вза ємодія з іншими л ікарськими засобами та інші види взаємодій. 
Можливе поєднане застосування з іншими лікарськими засобами, інтервал м іж їх прийомом має становити не менше 30 хвилин. 
Термін придатності. 3 роки.
Умови зберігання.
Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Упаковка. 
По 10 г гранул у пеналі полімерному, у картонній пачці.
Категорія відпуску. Без рецепта.


