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NaleĘ uwźnie zapoznać się z treścią ulotki pned zastosowaniem leku, poniewź zawiera ona
informacje wźne dla pacjenta.
Lek ten naleĘ zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zalecęń
lękarza lub farmaceuĘ.
- Nalezy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacj a, naleĘ zwróció się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakieko|wiek objawy niepoĘdane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepoĘdane niewymienione w ulotce, naleĘ powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.Patrz punkt 4.
- Jeśli po upĘwie 7 dni nie nasĘpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej,naleĘ skontaktować się z
lekarzem.

§pis treści ulotki
l. Co to jest lekNefrobonisol i wjakim celu się go stozuje
2. Informacje waźne przed zastosowaniem leku Nefrobonisol
3. Jak stosować lek Nefrobonisol
4. Możl iwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Nefrobonisol
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest lek Nefrobonisol i w jakim celu się go stosuje
Lek Nefrobonisol jest to płyn doustny zavlierający substancje crynne pochodzenia roślinnego: nalewki
z ziela nawłoci pospolitej i zięla skrzypu oraz soki z liścia brzozy, zie|a pokłrywy, korzenia mniszka i
ziela krwawnika.
wskazania do stosowania
Nefrobonisol stosowany jest fiadycyjnie jako lek moczopędny.
Produkt leczniczy może być stosowany pomocniczo w łagodnych stanach zapalnych dróg moczowych
orazw piasku nerkowym.
Nefrobonisol jest przeznaczotly do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego
skutecznośó opiera się wyłącznie na dfugim okresie stosowania i doświadczeniu.
2. Informacje ważne pned zastosowaniem leku Nefrobonisol
Kiedy nie stosować leku Nefrobonisol:
Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czrłlrne lub którykolwiek ze składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6) lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej ńożonych
Compositae) np. rumianek, arnikę, nagietek, mniszek, karczoch, słoneczniko estragon.
Nie zaleca się stosowania leku przy obrąkach spowodowanych niewydolnością serca lub nerek.
ostneżenia i środki ostrożności
Jeśli wysĘpią takie objawy jak gorączką bolesne oddawanie moczu, skurcze lub krew w moczu,
naleĘ skonsultować się z lekarzem.
Zachowaó szczególną ostrożnośó stosując Nefrobonisol, ponieważ:
Lek zawiera do 55 oń (V/V) etanolu (alkoholu), czyli do 1,11 g w jednej dawce (2,5 ml) co odpowiada
28 ml piwa (5 % obj.) lub l1,5 ml wina (12% obj.) na dawkę. Zastosowanie leku jest szkodliwe dla
osób z chorobą alkoholową. Zav,tartość alkoholu naleĘ uwzględnić przed zastosowaniem u dzieci i
osób z grup wysokiego ryzykajak np. pacjentów z chorobami wątroby lub padaczką.
Dzieci
Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej l2lat.
Nefrobonisol a inne leki
NaleĄ powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wsąystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obęcnie lub ostatnio, atakże o lekacĘ które pacjent planuje stosowaó.
Długotrwałe stosowanie leku może spowodować nadmierną utratę jonów potasowych. Może to
spowodować nasilenie działania glikoąydów kardenolidowych i leków przeciwarytmiczrych.
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania syntetycznych leków moczopędnych bez konsultacji z
lekarzem lub farmaceutą.
Nefrobonisol z jedzeniem i piciem
Pożywienie nie wpĘwa na działanie leku.
Ciąża, karmienie piersią i wpĘw na płodność
Nie stosować w okresie ciąĘ i karmienia piersią. Nie ustalono wpĘwu leku na płodność.



Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych na temat wpĘwu na zdolność prowadzenia pojazdów mechaniczrych i obsługiwania
maszyn. Ze względu na zavłartość alkoholu nie przekraczać zalecanych dawek leku, ponieważ
przedawkowanie produktu powoduje upośledzenie zdolności psychofizycznych, zdolności
prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obsługiwaniaurądzeń mechanicznych.
3. Jak stosować lek Nefrobonisol
Ten lek naleĘ zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceńlękarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zlłróció się do lękarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież od 12 lat:

Stosować od l do 3 razy na dobę w zalezności od nasilenia objawów chorobowych po 2,5 ml leku (w
kieliszku wody rozcieńczyó ok.l małej łyZeczki produktu).
Sposób podania
Podanie doustne. Przed uĘciem wstrąsnąć.
Podczas stosowania leku podawaó nviększoną ilość płynów.
czas stosowania
Stosować przez okres 2 do 4 Ęgodni, dłuższę stosowanie jest mozliwe po konsultacji zlekarzem.
Jeśli podczas stosowania produktu objawy utrrymują się dłużej niż 7 dni lub nasilają się, naleĘ
skonsultować się z lekarzem.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nefrobonisol
W przypadku zaĘcia zrtacznię większej dawki niż zalęcana mogą wysĘpić objawy naduZycia
alkoholu oraz nudności i podraźnienie przewodu pokarmowego. Należy wówczas niezwłocznie
zwróció się do lękarza lub farmaceuty.
Pominięcie zastosowania leku Nefrobonisol
W przypadku pominięcia dawki leku Nefrobonisol naleĘ kontynuować zalecane dawkowanie, nie
naleĘ stosować dawki podwójnej w celu uzupełrienia pominięĘ dawki.
przerwanie stosowania leku Nefrobonisol
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości rwiązanych ze stosowaniem tego leku, należy młńcić
się do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepoĘdane
Jak kazdy lek, lek ten moze powodować dziŃania niepoĘdane, chociaz nie u krźdego one wysĘpią.
U osób nadwrżliwych na rośliny zrodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej ńożonych Compositae),
np, rumianek, arnikę, nagietek, mniszek, karczoch, słonecznik, estragon, mogą wysĘpić reakcje w
postaci wysypki. W takim prrypadku naleĘ zaprzestŃ stosowania leku.
Zgłaszanie działa ń niepoĘdanych
Jeśli wysąpią jakiekolwiek objawy niepoĘdane, w §rm wszelkie objawy niepoĘdane niewymienione
w ulotce, naleĘ powiedzieó o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działanla
niepoĘdane można z$aszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania NiepoĘdanych Działń
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójcrych: Al. Jerozolimskie l8lc,02-222 Warszavla, tel.: 22 49-2I-30l, fax: 22 49-
ż1-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepoĘdane można z$aszaó również podmiotowi
odpowiedzialnemu. Dzięki zglaszaniu dzińań niepoĘdanych można będzie zgromadzió więcej
informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechorvywać lek Nefrobonisol
Przechowywać w temperaturze poniżej 25'C. L€k naleĘ przechowywać w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci.
Nie stosowaó tego leku po upływie terminu ważności zamięszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie naleĘ wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Nalezy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa, Takie poĘpowanie pomoże chronić
środowisko.
6.Zawartość opakowania i inne informacje
co zawiera lek Nefrobonisol
Skład na 100 g:

Solidaginis virgaureae herbae tinctura (l:5) (nalewka zziela nawłocipospolitej) 20 e
ekstrahent etanol 70 % (V N)
Equiseti herbae tinctura (1:5)
ekstrńent: ętanol 70 % (VN)
Betulae folii succus (1:1)

20s

20e

(nalewka z ziela skrzypu)

(sok z liścia brzozy)

ż



ekstrahent: etanol 96 % (V N)
Urticae herbae succus (1:1) (sok z zielapokłryvvy) 15 g
ekstrahent etanol 96% (VN), woda
Taraxaci radicis succus (l:1) (sok z korzenia mniszka) 15 g
ekstrńenf etanol 96% a\rN), woda
Millefolii herbae succus (1:1) (sok z ziela krwawnika) l0 g
ekstrahent: etanol 96 % (V N\ woda
Zavłartość etanolu w produkcie le,cznicrym wynosi 45-55 % (V/V).
Jakwygląda lekNefrobonisol i co zawiera opakowanie
Opakowaniem bezpośrednim Nefrobonisolu jest butelka z barwnego szkła z zakrętĘ z polietylenu
zawierająca40 g lub l00 g leku. Butelka wraz,z ulotĘ umieszczona jest w tekturowym pudełku.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED,34-300 Żywiec, ul. Stawowa 23 Polska
Tel. + 48 33 861 _86 Jl
Data ostatniej aktualizacji ulotki:
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