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I BETEGTÁJÉKOZTATÓ 

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi beteg
tájékoztatót. 
Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban 
elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő alkalmazása. 
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben 

is szüksége lehet. 
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez. 
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei nem enyhülnek vagy éppen súlyosbodnak. 

Milyen betegségek esetén használható és hogyan fejti ki hatását a Rowachol'? 
A Rowachol' kapszula máj- és epebetegségek (pl. epekő , epegörcs, epehólyag- és 
epevezeték gyulladás, májgyulladás) kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény. 

Milyen hatóanyagokat és segédanyagokat tartalmaz? 
Hatóanyagok: 2,00 mg cineolum, 5,00 mg borneolum, 5,00 mg camphenium, 6,00 mg 
menthonum, 17,00 mg pinenum alpha+beta, 32,00 mg levomentholum kapszulánként. 
Segédanyagok: olivaolaj, propil-parahidroxibenzoát-nátrium, etil-parahidroxibenzoát
nátrium, glicerin, zselatin, nátrium-réz-klorofill (E 141 ). 

Milyen esetekben nem használható? 
A készítmény összetevőivel szembeni túlérzékenység esetén. 
Az epeutak elzáródása okozta sárgaság esetén, máj- és veseelégtelenségben. 
Terhesség első harmadában. 
Gyermekkorban. 

Miről kell feltétlenül tájékoztatnia a kezelőorvost a Rowacholt szedése előtt? 
Ha a készítmény bármelyik összetevőjével szemben (különösen a mentol) túlérzékeny. 

Szedhet·e egyéb gyógyszert a Rowacholt·lal egyidőben? 
Kerülendő a Rowacholt szedésével egyidejűleg véralvadásgátlók szedése; olyan 
gyógyszerek szedése, melyek a májban bomlanak le, valamint olyan készítmények 
alkalmazása, melyeknél az adag nagyon pontos beállítása szükséges. 
A gyógyszer tartós szedése cukorbetegek szénhidrát-anyagcseréjét kedvezően befolyá
solja, így - egyes esetekben - a cukorbetegség miatt szedett gyógyszerek adagjának 
csökkentése válhat szükségessé. Ezért cukorbetegek a gyógyszer tartós használatáról 
tájékoztassák kezelőorvosukat. 
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Alkalmazható-e terhesség és szoptatás ideje alatt? 
Bár magzatkárosító hatásról nem számoltak be, a Rowachol® adása a terhesség első 
harmadában nem javasolt. Szoptatás idején alkalmazása nem javasolt. 
A terhesség második-harmadik harmadában kizárólag csak az orvos utasítására alkal
mazható. 

Hogyan kell használni a Rowachol®-t? 
Ha az orvos másképp nem rendeli , szokásos adagja felnőtteknek naponta 3-szor 
1-2 kapszula, étkezés előtt fél órával. 
A kezelés idején zsír- és koleszterinszegény étrendet tanácsos tartani. 

Milyen nemkívánatos mellékhatások léphetnek fel a Rowachol® szedése közben? 
Borsmenta vagy kámfor íz érzet, mely csökkenthető ; ha étkezés előtt fél órával veszi be. 
Nagyon ritkán a szájban égető érzést okoz, vagy kisebesedés jelentkezik. Ritkán gyo
morégés. A tünetek a gyógyszerszedés félbeszakításával azonnal rendeződnek. 

Mi a teendő, ha elfelejti bevenni a Rowachol®-t? 
A következő adagot vegye be a megszokott időpontban , ne vegyen be egyszerre két 
adagot. 

Mire kell figyelemmel lennie túladagolás esetén? 
A tú/ada o/ás tünetei: az illóolajok nagyadagban a központi idegrendszer múködését 
gátolják, ami légzési elégtelenséghez, bódultsághoz vezethet, illetve fokozott izgalmi 
állapot, megnövekedett görcskészség jelentkezhet. A gyomor irritációja émelygést, 
hányást, hasmenést idézhet elő. Túladagolás esetén azonnal forduljon orvoshoz. 

Milyen kezelés szükséges túladagolás esetén? 
Gyomormosás, tüneti kezelés javasolt. A szívo, légzés-, vese- és májfunkció ellenőrzése 
ajánlott. 

Hogyan kell tárolni a Rowachol® -t? 
Legfeljebb 250C-on, fénytől és nedvességtől védve. 

Csomagolás: 30 db, illetve 50 db kapszula. 
A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül (hó, év, Ex Date) szabad fel
használni! 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 
A gyógyszert csak az eredeti dobozában szabad tárolni! 

Ez az Ön gyógyszere! Másnak átadnia nem szabad, még akkor sem, ha hasonló tüne
tekről számol be valaki! 

Forgalombahozatali engedély tulajdonosa: Rowa Pharmaceuticals, írország 
Gyártó: Rowa Pharmaceuticals, írország I=IOW8® 
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