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BETEGTÁJÉKOZTATÓ 
 
Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi 
betegtájékoztatót. 
E recept nélkül kapható gyógyhatású szert Ön orvosi felügyelet nélkül alkalmazhatja. Az 
optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen a készítmény körültekintő, előírásszerű 
alkalmazása. Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a 
későbbiekben is szüksége lehet. 
 

Prostagutta füzike cseppek 
 
Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, összetevőinek hatását szakirodalmi 
adatok bizonyítják. 
 
A Prostagutta füzike cseppek hatásai 
A Prostagutta füzike cseppek összetevőinek hatóanyagai fokozzák a vizeletkiválasztást, a 
húgyutakban enyhe görcsoldó és gyulladáscsökkentő hatást fejtenek ki. 
 
Mit tartalmaz a Prostagutta füzike cseppek? 
80,00 mg kisvirágú füzike virágos hajtás (Epilobii herba), 80,00 mg csalánlevél (Urticae 
folium), 53,40 mg csalángyökér (Urticae radix), 40,00 mg kanadai és magas aranyvessző 
virágos hajtás (Solidaginis herba), 13,40 mg édeskömény termés (Foeniculi dulcis fructus) 
alkoholos kivonata/ ml. DER 1:5  
 
Mit tartalmaz még a készítmény? 
Segédanyagként 40-45 % V/V alkoholt tartalmaz. 
 
Mikor ajánlott a Prostagutta füzike cseppeket szedni? 
A Prostagutta füzike cseppek a jóindulatú prosztata megnagyobbodás kezdeti stádiumában a 
vizeletürítési panaszok enyhítésére és a betegséggel együtt járó gyulladásos folyamatok 
kezelésére alkalmazható termék. 
 
Mikor nem szabad a Prostagutta füzike cseppeket szedni? 
A készítmény alkalmazása ellenjavallt az összetevőkkel szembeni egyedi túlérzékenység 
(allergia) esetén. 
 
Fontosabb információk a Prostagutta füzike cseppek összetevőiről 
A készítmény 40-45 % V/V-os alkoholt tartalmaz, ami adagonként (30 csepp) 0,29-0,33 g 
alkoholnak felel meg.  
 
Alkoholprobléma esetén a készítmény ártalmas, gyermekek és magas rizikófaktorú betegek 
(pl.: májbetegség vagy epilepszia) esetén a készítmény szedése megfontolandó. 
 
Szedhetik-e a Prostagutta füzike cseppeket gyermekek is? 
A Prostagutta füzike cseppek gyermeknek nem adható!  
 
Szedhető a Prostagutta füzike cseppek más gyógyszerekkel? 
A készítmény alkohol tartalma módosíthatja más gyógyszerek hatását. Alkoholfogyasztás 
tilalmát előíró gyógyszerkészítmények mellett nem alkalmazható. 
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A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre 
A Prostagutta füzike cseppek elhanyagolható mértékben befolyásolja gépjárművezetéshez és 
gépek kezeléséhez szükséges képességeket. 
 
Mi az ajánlott adag? 
Naponta 3 x 30csepp bevétele ajánlott. 
1 g készítmény kb. 34 csepp 
 
Hogyan és mikor kell a Prostagutta füzike cseppeket bevenni? 
Étkezés után kevés folyadékkal bevenni.  
 
Milyen nem kívánt hatást válthat ki a Prostagutta füzike cseppek? 
A Prostagutta füzike cseppeknek nem kívánt mellékhatásai ez idáig nem ismeretesek. 
 
Mire kell még ügyelni a készítmény szedése során? 
Amennyiben a készítmény alkalmazása során panaszai nem enyhülnek, illetve tovább 
erősödnének, hagyja abba a készítmény szedését és keresse fel orvosát. 
 
Mennyi ideig szedhető a készítmény? 
A kezelés időtartama 3-4 hét. 
 
Hogyan kell a Prostagutta füzike cseppeket tárolni? 
Legfeljebb 25ºC-on, felbontás után hűtőszekrényben tárolandó. 
 
Meddig használható fel a Prostagutta füzike cseppek? 
A Prostagutta füzike csepp eredeti állapotban a csomagoláson feltüntetett időpontig 
használható. Felbontás után hűtőszekrényben tárolva 30 napig használható fel. 
 
Csomagolási egység: 50 ml/üveg/doboz 
 
Gyártó/Forgalomba hozatali engedély jogosultja: Gyógynövénykutató Intézet Kft. 
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