
Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára  

 

Uroherb tinktúra 

 

Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt, 

olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos 

információkat tartalmaz! 
Ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt mindig pontosan a 

betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által 

elmondottaknak megfelelően alkalmazza! 

– Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is 

szüksége lehet! 

– Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy 

gyógyszerészét! Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt, bármely lehetséges mellékhatásra is 

vonatkozik. 

– Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen 

súlyosbodnak! 

 

Prosztata bántalmakat enyhítő, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. 

Összetevőinek hatását népgyógyászati és szakirodalmi adatok igazolják. 

 

Mi a készítmény hatóanyaga? 
1 ml készítmény 16,0 mg csalánlevél (Urtica dioica L., U. urens L,; folium), 24,66 mg 

közönséges cickafark virágos hajtás (Achillea millefolii L., herba), 24,66 mg nyírfalevél 

(Betula pendula Roth; B. pubescens Ehrh.;  folium), 24,66 mg fűzfakéreg [Salix species (S. 

purpurea L., S. daphnoiddes Vill., S. fragilis) cortex], 32,68 mg héjnélküli tökmag (Cucurbita 

pepo L.; semen), 36,66 mg orvosi medveszőlőlevél (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., 

folium), 36,66 mg orvosi zsálya levél (Salvia officinalis L.; folium), 40,66 mg csalángyökér 

(Urtica dioica L., U. urens L,; radix) etanolos kivonata. 

 

Mit tartalmaz még a készítmény? 

A tinktúra segédanyagként 20 v/v % etanolt tartalmaz. 

 

Mikor ajánlott a tinktúra szedése? 

Prosztata bántalmakból - prosztata-megnagyobbodás, prosztatagyulladás - eredő tünetek 

mérséklésére. Prosztataműtétek elő- és utókezelésekor a gyógyszeres kezelés kiegészítésére. 

 

Mikor nem szabad a tinktúrát szedni? 

Az összetevőkkel szembeni egyéni túlérzékenység (allergia) esetén.  

 

Mit kell tudni tiktúra szedésének megkezdése előtt? 

A készítmény 20 v/v % etanolt tartalmaz, mely adagonként (1 evőkanál ~ 15 ml) 2,1 g 

etanolnak (30 ml sörrel, 12,8 ml borral megegyező adag) felel meg. Alkohol probléma esetén 

a készítmény ártalmas lehet. Gyermekek és magas rizikófaktorú betegek (pl. máj betegség 

vagy epilepszia) esetén a készítmény szedése nem ajánlott.  

 

Alkalmazható-e a tinktúra más gyógyszerekkel? 

A tinktúra etanol tartalma módosíthatja, más gyógyszerek hatását, ezért az etanol tilalmát 

előíró gyógyszerekkel együtt nem javasolt szedni. 

 



Fogyaszthatják-e gyermekek a tinktúrát? 

Etanol tartalma miatt a tinktúra alkalmazása 18 éves életkor alatt nem javasolt. 

 

Hogyan és milyen adagolásban kell a tinktúrát bevenni? 

A készítmény napi adagja felnőtteknek 3x1 evőkanál 2-3 dl vízben vagy teában elkeverve 

étkezés után. A készítmény használat előtt felrázandó. 

 

Milyen mellékhatásai lehetnek a tinktúrának? 

A tinktúra javasolt alkalmazása esetén emésztőrendszeri tünetek (émelygés, hányás, 

hasmenés, puffadás) és allergiás reakciók (csalánkiütés, viszketés, bőrkiütés, orrfolyás) 

jelentkezhetnek. A tünetek előfordulási gyakorisága nem ismert. 

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy 

gyógyszerészét! Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt, bármilyen lehet-séges mellékhatásra 

is vonatkozik. 

 

Mire kell még ügyelni a tinktúra szedése során? 

A készítmény használat előtt felrázandó! 

Az Uroherb tinktúra szalicilsav tartalmú, amely a kumarinok hatását fokozhatja. 

A készítmény alkohol tartalma közepes mértékben befolyásolhatja a gépjárművezetéshez és a 

gépek kezeléséhez szükséges képességeket. Alkoholtartalom miatt a reakcióidő megnőhet. 

 

Mennyi ideig szedhető a tinktúra? 

A tinktúra szedése kúraszerűen javasolt a kellemetlen tünetek megszűnéséig, de legalább 6 

hétig. Kúraszerűen legfeljebb 3 hónapig szedhető. Egy-egy kúra között 1-2 hét szünet tartása 

javasolt. 

 

Hogyan kell tárolni a készítményt? 

Legfeljebb 25°C-on, jól lezárva. 

Gyermekektől elzárva tartandó! 

 

Csomagolási egység: 190 ml/doboz 

 

Nyilvántartási szám: OGYI-866/2002 

 

Gyártó/Forgalomba hozatali engedély jogosultja:  

Sinnex Zrt., 1037 Budapest, Montevideo u. 3/A. 


