
qOWBtinex® cseppek 
BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCiÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 

Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, me ly az Ön számára fontos információkat tartalmaz. 
Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen e gyógyszer 
körültekintő bevétele. 
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehel. 
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez. 
- Sürgősen forduljon orvosához, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak. 
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet 

észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét. 

A betegtájékoztató tartalma: 
l . Milyen típusú gyógyszer a Rowatinex cseppek és milyen betegségek esetén alkalmazható? 
2. Tudnivalók a Rowatinex cseppek szedése előtt 
3. Hogyan kell szedni a Rowatinex cseppeket? 
4. Lehetséges mellékhatások 
5 Hogyan kell a Rowatinex cseppeket tárolni? 
6. További információk 

l. MILYEN Típusú GYÓGYSZER A ROWATINEX CSEPPEK ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ? 
A Rowatinex vese- és húgyúti megbetegedések (pl. vesekő , vagy a húgyvezetékben lévő kő és az ezekhez kapcsolódó 
tünetek) kezelésére, valamint az újbóli kőképződés gátlására, továbbá enyhe húgyúti fertőzésben a vizeletelválasztás 
előseg ítésére szolgáló gyulladáscsökkentő és enyhe antibakteriális hatású, simaizmok görcsét oldó gyógyszerkészítmény. 

2. TUDNIVALÓK A ROWATINEX CSEPPEK SZEDÉSE ELÓn 
Ne szedje a Rowatinex cseppeket 
- ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagokra vagy a Rowatinex cseppek egyéb összetevőire. 
- ha máj-, illetve veseelégtelenségben szenved. 
- terhesség első harmadában. 
- szoptatás ideje alatt. 
- gyermekkorban. 

Súlyos görcsök, súlyos húgyúti fertőzések és a vizeletelválasztás megszűnésének kezelésére a gyógyszerkészítmény nem 
alkalmas. 

A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek 
Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszerei ről , 
beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is. Más gyógyszerrel egyidejűleg csak orvosi utasításra szedhető , mivel a 
gyógyszerek hatása módosulhat az együttes alkalmazás során. 

Terhesség és szoptatás 
Mie l őtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg keze lőorvosáva l vagy gyógyszerészével. A Rowatinex cseppek 
a terhesség első harmadában és szoptatás ideje alatt nem szedhető . 

3. HOGYAN KELL SZEDNI A ROWATINEX CSEPPEKET? 
A Rowatinex cseppeket mindig az orvos által elmondottaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást 
illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét. A készítmény szokásos adagja felnőtteknek naponta 4-S-ször 3-5 
csepp, étkezés előtt fél órával (kevés cukorra cseppentve). Vesegörcsben 20-30 csepp ajánlott, ami, ha szükséges, 20 perc 
múlva megismételhető . 
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Ha az előírtnál több Rowatinex cseppet vett be 
A túladagolás tünetei: 
Az illóolajok nagyadagban a központi idegrendszer működését gátolják, ami légzési elégtelenség hez, bódultsághoz, a görcs
készség fokozódásához vezethet. A gyomor ingerlésével émelygést, hányást, hasmenést idézhet elő . 
Mi a teendő a túladagolás esetén? 
Gyomormosás, tüneti kezelés javasolt. A szívo, légzés-, vese- és májfunkció ellenőrzése ajánlott. 

Ha elfelejtette bevenni a Rowatinex cseppeket 
Ne vegyen be dupla adagot az elfelejtett cseppek pótlására. 
A következő adagot vegye be a megszokott i dőpontban . 

Ha barmilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét. 

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK 
Mint minden gyógyszer, így a Rowatinex cseppek is okozhatnak mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelent
keznek. Nagyon ritkán átmeneti gyomorpanaszok, émelygés, ritkán hányás, gyomorégés jelentkezik. Esetenként kámfor
szerű utóíz érzés tapasztalható. 

Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel . 
kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerész ét. 

5. HOGYAN KELL A ROWATINEX CSEPPEKET TÁROLNI? 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó' 
Legfeljebb 25:C-on tárolandó. 

A csomagoláson feltüntetett lejárati i dő (hó. év. Exp. date) után ne szedje a Rowatinex cseppeket. A lejárati i dő a megadott 
hónap utolsó napjára vonatkozik. 

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérdezze meg gyógy
szerészét, hogy szükségtelenné vált gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések elősegít ik a környezet 
védelmét. 

6. TOVÁBBI INFORMÁCiÓK 
Mit tartalmaznak a Rowatinex cseppek 
A készítmény hatóanyagai: a Rowatinex cseppe k 1 grammjában (=38 csepp): 30 mg cineol, 40 mg fenkon. 40 g a eiol. 
100 mg borneol, 150 mg camfén, 310 mg alfa és béta pinén. 
Egyéb összetevők: a Rowatinex cseppek 1 grammjában: 330 mg olívaolaj. 

Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás 
10 ml olaj garanciazáras, csavaros alumínium kupakkallezárt barna üvegben. Az üveg és egy fehér cseppentő faltkartonban. 

A forgalomba hozatali engedély jogosult ja: 
Rowa Pharmaceuticals Ltd., Bantry, lrország 

Gyártó: 
Rowa Pharmaceuticals Limited Bantry. Co. Cork, írország 

OGYI-T-761201 

A betegtaje oztato OGYI-engede'Y szá a: 2" 5655 5. 

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2007. november 6. l=Iowa® 
Pharmaceuticals Llmlted 
Bantry, Co. Cork, Ireland 

Hungary Ul b 01 -08 

www.pirulapatika.hu




