
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЛЕЦИТИН
(LECITHIN)

Склад лікарського засобу:
діючі речовини: 1 капсула містить 1200 мг сойового лецитину.
допоміжні речовини6 вода очищена, желатин, гл іцерин.

Лікарська форма . Капсули.

Продовгуваті, напівпрозорі, м’які желатинові капсули янтарного кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.
«ФАРМЕТІКС ІНК», Канада.
3695, Аутороут де Лауреншиз, Лавал, Квк, Канада, H7L 3H7.
3695, Autoroute des Laurentides, Laval, Qc, Canada H7L 3H7 .

Фармакотерапевтична група. Препарати що застосовуються при захворюваннях печ інки, ліпотропні засоби. Код АТС А05В А50.

Фосфоліпіди є основною частиною всіх клітинних мембран та органел, вони відіграють значну роль у клітинному метаболізмі, процесах детоксикації і регенерації клітини. Препарат має виражені 
мембраностабілізуючі, гепатопротекторні властивості, відновлює і захищає клітинну структуру печ інки. Лецитин є складовою частиною м іє лінових оболонок нервових клітин і волокон, сприяючи передач і 
нервово-м’язового імпульсу. Сприяє поновленню сурфактантної системи легенів, збільшує кількість поверхнево-активних речовин і нормалізує біохімічний стан конденсату повітря, яке видихається. Має 
виражені кардіопротекторні властивості. Знижує рівень холестерину в крові, покращує співвідношення показників ліпідограми, знижує коефіцієнт атерогенност і. Лецитин призначають для профілактики та 
лікування синдрому гостро ї та хронічної дихальної недостатності за допомогою корекції порушень фосфоліпідного складу легеневого сурфактанту. Ма є виражені гепатопротекторні і кардіопротекторні 
властивості.

Показання для застосування.
У склад і комплексної терапії таких захворювань і станів:

- жирова дистроф ія печінки різного походження;
- гострий гепатит у стадії реабілітації, хронічний гепатит; 
- гестози ваг ітних;
- токсичні ураження печінки, що пов’язані з діабетом та/або алкоголізмом;
- ішемічний інсульт, покращення пост інсультного стану з метою підвищення рухових і психічних функцій;
- атеросклероз, гіперхолестеринемія (дисліпідемія);
- дихальна недостатність, пневмонія, гострий обструктивний бронхіт у стадії реабілітації, хронічний бронхіт, бронхіальна астма, туберкульоз легенів.

Протипоказання. Підвищена чутливість до препарату.

Особливі застереження. 
Не перевищувати рекомендовану дозу. Лецитин слід застосовувати з обережністю у пацієнтів із жовчо-кам’яною хворобою, при загостренні панкреатиту. При тривалому застосуванні Лецитину слід вживати 
їжу, яка м істить значну к ількість вітаміну С та кальцію, або застосовувати препарати вітаміну С та кальц ію з метою нейтралізації шкідливих продуктів метаболізму лецитину.
Застосування у пер іод вагітності або годування груддю.  Препарат у ці періоди застосовують за призначенням лікаря, не перевищуючи рекомендовані дози. Лецитин як ліпотропний зас іб призначають при 
гестозах вагітних.
Здатн ість впливати на швидкість реакції при керуванні автотранстпортом або роботі з іншими механізмами. Даних немає.
Діти. Застосовують дітям віком від 7 років.

Спосіб застосування та дози.
Застосовують внутрішньо дорослим і дітям віком від 7 років.
Дорослим – по 1 капсулі 2 рази на день до їди. Дітям віком в ід 7 років – по 1 капсул і на день до їди. Тривалість л ікування визначає лікар залежно від перебігу захворювання.

Передозування.
Не відоме.

Побічні ефекти. Застосування препарату може спричинити виникнення алергічних реакцій у паціє нтів з підвищеною чутливістю до компонент ів Лецитину. Можливі розлади з боку шлунково-кишкового 
тракту: нудота, діарея (при тривалому застосуванні).

Вза ємодія з іншими л ікарськими засобами та інші види взаємодії.
Не відома.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.
Зберігати при кімнатній температурі у сухому, недоступному для дітей місці.

Упаковка. 
По 100 або по 30 капсул у пластикових флаконах.

Категорія відпуску.
Без рецепта.


