
PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Agnucaston 4 mg plėvele dengtos tabletės
Tikrųjų skaistminių vaisių sausasis ekstraktas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. 
Šio vaisto galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta , kad poveikis būtų 
geriausias. 
- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti. 
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką. 
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją. 
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, 

pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys:
1. Kas yra Agnucaston ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Agnucaston 
3. Kaip vartoti Agnucaston 

4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Agnucaston 
6. Kita informacija

1. KAS YRA AGNUCASTON IR KAM  JIS VARTOJAMAS

Agnucaston yra augalinis vaistas vartojamas menstruacinio ciklo sutrikimams, premenstruaciniam sindromui 
bei jo metu pasireiškiančiam krūtų skausmui gydyti.

Prieš pradėdami vartoti vaistą, pasitikrinkite pas gydytoją ar nėra kitų ligų reikalaujančių gydymo.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT AGNUCASTON 

Agnucaston vartoti negalima:
- jeigu yra padidėjęs jautrumas tikrųjų skaistminių vaisiams arba bet kuriai kitai vaisto 

sudėtinei medžiagai.

Specialių atsargumo priemonių reikia:
- reguliuojant mėnesinių ciklą, gali padidėti tikimybė pastoti.
- jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš 

pradėdami vartoti šį vaistą.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba 
vaistininkui.
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais šiuo metu nėra žinoma.
Jei vartojate kitus vaistus, prieš pradėdama vartoti Agnucaston, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku, nes dėl 
tuo pat metu vartojamų dopamino receptorių antagonistų, galimas abiejų preparatų poveikio susilpnėjimas.

Nėštumas ir žindymo periodas
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Jei vartodama Agnucaston   pastojote, preparato reikia nevartoti, nes gydomi simptomai išnyks dėl kūne 
vykstančių hormoninių pokyčių.  Tokiu atveju gydymo nebetęsti. 
Agnucaston  nevartoti nėštumo metu, nes šiuo metu nėra pakankamai informacijos apie jų poveikį nėštumo 
laikotarpiu.



Agnucaston   negalima vartoti žindymo laikotarpiu, nes atlikti eksperimentai su gyvūnais parodė, kad dėl 
vaisto vartojimo sumažėja pieno gamyba. 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Agnucaston tabletės gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia. 

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Agnucaston medžiagas
Sudėtyje yra laktozės monohidrato. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors 
angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą 

3. KAIP VARTOTI  AGNUCASTON  

Agnucaston visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba 
vaistininką.

Gerti  po 1 tabletę per parą.  Tabletes nuryti  nesukramtytas, užgeriant  pakankamu kiekiu skysčio (pvz.,  1 
stikline vandens).

Agnucaston tabletes vartoti keletą mėnesių be pertraukų – taip pat ir menstruacijų metu. 
Negalavimams išnykus ar palengvėjus, gydymą tęsti dar keletą savaičių. 

Jeigu manote, kad Agnucaston  veikia per stipriai arba per silpnai, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. 

Pavartojus per didelę Agnucaston dozę
Perdozavimo atvejai yra labai mažai tikėtini ir iki šiol nežinomi.

Pamiršus pavartoti Agnucaston 

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti Agnucaston
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Agnucaston, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Kartais gali atsirasti niežtintis išbėrimas (egzantema) su pūslelėmis.
Labai retais atvejais gali pasireikšti trumpalaikis psichomotorinis sujaudinimas, sumišimas ir haliucinacijos.  

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, 
pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI AGNUCASTON

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje

Specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Agnucaston vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki 
paskutinės nurodyto mėnesio dienos.



6. KITA INFORMACIJA

Agnucaston sudėtis

Veiklioji medžiaga yra tikrųjų skaistminių vaisių sausasis ekstraktas. Vienoje plėvele dengtoje 
tabletėje yra 4 mg tikrųjų skaistminių vaisių sausojo ekstrakto (7 – 11:1).
Ekstrahentas: 70 % (V/V) etanolis.
- Pagalbinės medžiagos yra koloidinis silicio dioksidas, bulvių krakmolas, mikrokristalinė 
celiuliozė, poli-(etakrilatas, metilmetakrilatas, trimetilamonio cetilakrilato chloridas) 1:2;0,2, laktozės 
monohidratas, makrogolis 6000, magnio stearatas, povidonas, talkas, titano dioksidas E 171, geltonasis 
geležies oksidas E 172 ir indigotinas E 132. 

Agnucaston išvaizda ir kiekis pakuotėje

Agnucaston yra plėvele dengtos, žalsvai melsvai pilkšvos, apvalios, abipusiai išgaubtos tabletės.
Tiekiamos pakuotėse po 30, 60 arba 90 tablečių.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas
BIONORICA AG
Kerschensteinerstrasse 11-15
92318 Neumarkt
Vokietija
Adresas internete: www.bionorica.de
El. paštas: info@bionorica.de

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą 
Lietuvos ir Vokietijos UAB
“Kauno medicinos centras”
Šiaurės pr. 8a
LT-49155 Kaunas
Tel. + 370 37 38 68 30

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2009-02-20

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

http://www.vvkt.lt/
mailto:info@bionorica.de
http://www.bionorica.de/

	PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI
	Agnucaston 4 mg plėvele dengtos tabletės
	Nėštumas ir žindymo periodas
	Vairavimas ir mechanizmų valdymas
	El. paštas: info@bionorica.de


