
І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату

ФОНГ ТЕ ТХАП
(PHONG TE THAP)

Загальна характеристика: 
основні фізико-хімичні властивості: рідина темно-коричневого кольору з і специфічним запахом лікарських рослин і солодкувато-гіркуватим смаком;
склад: 1 мл препарату містить:
гомаломени кореневище (rhizomae Homalomenae) – 85 мг
стефанії кор іння (radix Stephaniae) – 150 мг
дурнішнику плоди (fructus Xanthii) – 150 мг
горцю багатоквіткового коріння (radix Polygoni multiflori) – 150 мг
сегесбекії трава (herba Siegesbeckiae) – 150 мг
смілаксу кореневище (rhizoma Smilacis) – 150 мг
драцени камбоджийської серцевина кори (Lignum Dracaenae) – 82,5 мг
ангеліки коріння (radix Angelicae sinensis) – 82,5 мг
допоміжні речовини:цукор, натрію бензоат , вода очищена

Форма випуску. Екстракт р ідкий для внутрішнього застосування.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при патолог ії опорно-рухового апарату. М09АХ10**

Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка.
Препарат виявляє протизапальні, аналгетичні властивості. Має м'яку сечогінну та салуретичну д ію. Сприяє нормалізації обміну речовин, покращанню кровообігу в області локалізації патологічного процесу, 
відновленню рухомості суглобів та хребта, покращує працездатність людини. Окремі рослини у складі препарату мають загальнозміцнюючі властивості та сприяють покращанню психічного стану людини 
(горець багатокв ітковий, ангеліка, драцена). Такі рослини, як горець багатоквітковий, сегесбекія, дурнишник зменшують запальні процеси, які обумовлені сольовими відкладеннями у суглобах, хребті. 
Препарат містить ряд рослин (горець багатоквітковий, сегесбекія), що виявляють помірний сечогінний ефект, сприяючи виведенню сольових відкладень. Для усунення негативних симптомів з боку
центральної нервової системи до складу препарату введено рослини з м'якою седативною д ією (стефанія, ангеліка, гомаломена).

Препарат усуває біль при рухах, набряки в місцях запалення та прилеглих тканинах, повертаючи суглобам та хребту рухомість та функціональну активність. 

Фармакокінетика.
Не вивчалась.

Показання для застосування. Симптоматичне лікування:

· артралгії при ревматизмі;

· артрозо-артритів різної етіології; 

· остеохондрозу.

Спосіб застосування та дози. Препарат використовується для внутрішнього застосування (перорально). Рекомендована разова доза дорослим: по 15 мл (одна столова ложка) 3 рази на день. Приймати за 20 
хвилин до їжі. Тривалість л ікування – 3 тижні.

Побічна дія. При прийомі засобу може з'явитись почуття посилення болю в м ісці локалізації патологічного процесу, яке зникає через 2 -3 доби.

Протипоказання. Вагітність, годування груддю, дитячий вік до 15 років, гіперчутливість до компонент ів препарату.

Передозування. Можливе проявлення алерг ічної реакції.

Особливості застосування. При призначенні препарату хворим на цуровий діабет слід враховувати, що препарат містить цукор.

Вза ємодія з іншими л ікарськими засобами. Не встановлена.

Умови та терм ін зберігання. Зберігати при температурі 25°С у захищеному від світла та недоступному для дітей місці. 
Термін придатності - 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. 80 мл: у флаконі з темного скла з металевою кришкою, що нагвинчу ється; 200 мл: у флаконі з темного пластика з металевою кришкою, що нагвинчу ється.
Кожен флакон поміщено в зовнішню картонну коробку. Кожна упаковка м істить мірний стаканчик.

Виробник. Фармацевтична компанія «ФІТО ФАРМА Ко.,ЛТД»

Адреса. вул. 26 Біс Вінь Фу, р-н Тхуан Ан, Бінь Зионг, В ¢єтнам.
Тел. (84) 065843210.


