
PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI 
 

Canephron dengtos tabletės 
Širdažolių žolė, gelsvių šaknys, rozmarinų lapai 

 
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. 
Canephron 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 per 7 dienas 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 Canephron ir kam jis vartojamas 
2. Kas žinotina prieš vartojant Canephron 
3. Kaip vartoti Canephron 
4. Galimas šalutinis poveikis 
5. Kaip laikyti Canephron 
6. Kita informacija 
 
 
1. KAS YRA CANEPHRON IR KAM JIS VARTOJAMAS 
 
Canephron dengtos tabletės yra tradicinis augalinis preparatas. 
 
Canephron yra skirtas lengviems apatinių šlapimo takų uždegimo sukeltiems negalavimams gydyti,  o taip 
pat inkstų akmenų susidarymo profilaktikai.  
 
Canephron turėtų būti vartojamas palaikomajam gydymui kartu su gydytojo paskirtomis specifinėmis 
gydymo priemonėmis. 
 
Tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. 
 
 
2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT CANEPHRON  
 
Canephron vartoti negalima:  
 - jeigu skrandyje yra opų ar padidėjęs jautrumas širdažolių žolei, gelsvių šaknims, rozmarinų lapams 
ar vienai iš preparato sudedamųjų dalių;  
 - jeigu sutrikusi inkstų funkcija; 
 - sergant inkstų uždegimu; 
 - esant edemai dėl sutrikusios širdies ar inkstų funkcijos; 
 - preparato nereikėtų skirti jaunesniems nei 12 metų amžiaus vaikams. 
 
Specialios atsargumo priemonės 
Pastebėjus kraujo šlapime, atsiradus šlapinimosi sutrikimų ir ūmiam šlapimo susilaikymui, reikia nedelsiant 
pasitarti su gydytoju. 
 
Kitų vaistų vartojimas  
Kol kas nežinoma apie sąveiką su kitais vaistais. 



 
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba 
vaistininkui. 
 
Nėštumas ir žindymo laikotarpis  
Kadangi nepakanka duomenų apie vartojimą nėštumo ir žindymo laikotarpiu, vartoti preparatą nėštumo ir 
žindymo laikotarpiu negalima. 
 
Vairavimas ir mechanizmų valdymas  
Nežinoma jokio poveikio gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus. 
 
Svarbi informacija apie kai  kurias pagalbines Canephron medžiagas 
Šio preparato sudėtyje yra gliukozės, sacharozės ir laktozės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad 
netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. 
 
Kita informacija 
Vienoje Canephron tabletėje yra apie 0.020 duonos vienetų (DV). 
 
 
3. KAIP VARTOTI CANEPHRON  
 
Canephron visada vartokite, kaip nurodyta šiame pakuotės lapelyje. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją 
arba vaistininką. 
Jei nenurodyta kitaip, įprastinė dozė paaugliams nuo 12 metų ir suaugusiems yra: 
2  tabletės 3 kartus per parą. 
 
Tabletes gerti nesukramtytas, užgeriant trupučiu skysčio. Reikia vartoti pakankamai skysčių. 
Gydymo trukmė. 
Gydymo trukmė iš esmės nėra ribojama, tačiau pastebėjus kraujo šlapime, atsiradus šlapinimosi sutrikimų ir 
ūmiam šlapimo susilaikymui, reikia nedelsiant pasitarti su gydytoju. 
 
Prašome pasitarti su gydytoju arba vaistininku, jei Jums atrodo, kad Canephron poveikis yra per stiprus ar 
per silpnas.  
 
Jei preparato vartojimas neveiksmingas arba sukelia šalutinį poveikį, nepaminėtą ant pakuotės ar pakuotės 
lapelyje, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku. 
 
Pavartojus per didelę Canephron dozę 
Iki šiol žinomų apsinuodijimų nebuvo. 
 
Pamiršus pavartoti Canephron 
Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistąją. 
 
 
4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS  
 
Canephron, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. 
Nepageidaujamo poveikio reiškiniams apibūdinti naudojamos šios dažnio kategorijos: 
 
Labai dažni:              daugiau nei 1 iš 10 ligonių 
Dažni:                       mažiau nei 1 iš 10, bet daugiau nei 1 iš 100 ligonių 
Nedažni:                   mažiau nei 1 iš 100, bet daugiau nei 1 iš 1000 ligonių 
Reti:                          mažiau nei 1 iš 1000, bet daugiau nei 1 iš 10 000 ligonių 



Labai reti:                 mažiau nei 1 iš 10 000 ligonių, įskaitant pavienius atvejus, dažnis nežinomas 
(negali būti įvertintas pagal turimus duomenis) 

 
Svarbūs nepageidaujamo poveikio reiškiniai ar požymiai, į kuriuos turėtumėte atkreipti dėmesį, ir priemonės, 
kurių turėtumėte imtis, jei juos pastebėtumėte: 
 
Labai retais atvejais pastebėta alerginių odos reakcijų. Dažnai gali atsirasti skrandžio ir žarnyno sutrikimų 
(pykinimas, vėmimas, viduriavimas).  
 
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį,  
nutraukite vaisto vartojimą ir pasakykite gydytojui. 
 
Pasakykite gydytojui arba vaistininkui, jeigu atsirado bet kokių kitų pašalinio poveikio reiškinių. 
 
 
5. KAIP LAIKYTI CANEPHRON  
 
Laikykite vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje. 
 
Ant dėžutės po „Tinka iki" ar lizdinės plokštelės nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Canephron vartoti 
negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos. 
 
Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus 
vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką. 
 
 
6. KITA INFORMACIJA 
 
Canephron sudėtis 

 
- Veikliosios medžiagos yra  širdažolių žolė, gelsvių šaknys, rozmarinų lapai. 1 tabletėje yra 18 mg 
Centaurium erythraea Rafn s. l., herba (skėtinių širdažolių) žolės, 18 mg Levisticum officinale Koch. 
(vaistinių gelsvių) šaknų, 18 mg Rosmarinus officinalis L. (kvapiųjų rozmarinų) lapų. 
- Pagalbinės medžiagos. Tabletės branduolys:  laktozės monohidratas, magnio stearatas, 
kukurūzų krakmolas, povidonas K25, bevandenis koloidinis silicio dioksidas. Tabletės dangalas: skystoji 
gliukozė, džiovinta išpurškiant, kalcio karbonatas, kukurūzų krakmolas, dekstrinas, montanglikolio vaškas, 
povidonas K30, ricinų aliejus, natūralusis, sacharozė, šelakas, talkas, geležies (III) oksidas (E172), 
riboflavinas (E101), titano dioksidas (E171). 
 
Canephron išvaizda ir kiekis pakuotėje  
 
Canephron yra oranžinės spalvos dengtos tabletės. 
Tiekiamos kartono dėžutėse po 60 arba 120 tablečių.  
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. 
 
Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas 
 
BIONORICA SE 
Kerschensteinerstrasse 11-15  
92318 Neumarkt i.d.Opf.  
Vokietija  
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 
 
 


