
Саудалық атауы

ГРИПП-ХЕЕЛЬ

Халықаралық патенттелмеген атауы

Жоқ

Дəрілік түрі

Таблеткалар

Құрамы

Бір таблетканың құрамында

белсенді заттар:
Aconitum napellus D4                             120.0 мг 

Bryonia D4                                                 60.0 мг 

Lachesis mutus D12                                  60.0 мг 

Eupatorium perfoliatum D3                       30.0 мг 

Phosphorus D5                                          30.0 мг 

қосымша заттар: магний стеараты, лактоза моногидраты. 

Сипаттамасы

Дөңгелек пішінді, беті тегіс, ақтан ақшыл сары түске дейінгі, сызығы бар, иіссіз таб-

леткалар. Жекелеген жағдайларда таблетканың бетінде көрінетін қара жəне сары

дақтарға жол беріледі.     

Фармакотерапиялық тобы

Суық тиюдің симптомдарын жоюға арналған басқа препараттардың біріктірілімі.  

АТХ коды R05X

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы
Гомеопатиялық препараттардың фармакокинетикалық қасиеттерін зерттеу мүмкін

емес.  

Фармакодинамикасы
Препарат, препарат құрамына кіретін заттардың есебінен организмнің қорғаныс

күшін белсендіруге жəне бұзылған функцияларды қалпына келтіруге негізделген

дезинтоксикациялық, қабынуға қарсы, иммунитетті қалпына келтіретін əсер етеді.

Қолданылуы
- жоғары қызбамен жəне айқын интоксикациямен жүретін тұмау, ЖРВИ емдеуде

- тұмау жəне ЖРВИ профилактикасында

- айқын қызба жəне интоксикациямен басқа инфекциялық ауруларда

Қолдану тəсілі жəне дозалары

Ересектер үшін бірреттік доза – тамаққа дейін немесе тамақтанғаннан кейін 1 сағат-

тан соң тіл астына 1 таблетка (толық сорғанға дейін). Əдетте күніне 3-5 рет 1 таблет-

кадан тағайындалады. Жедел жағдайларда алғашқы екі сағат ішінде əр 15 минут 

сайын бір реттік дозаны тіл астына (толық сорғанға дейін) қабылдайды. 

Жағдай жақсарған кезде тамақтанғанға дейін 15 минут бұрын немесе бір сағат 

кейін күніне 3 рет қабылдауға көшуге болады. Емдеу курсы 5-10 күн. Ауру симптом-

дары жоғалғаннан кейін асқынулардың профилактикасы мақсатында препаратты

тағы 5-7 күн ішінде тəулігіне 2 рет қабылдауды жалғастыру ұсынылады. 

Профилактикалық мақсатта таблеткаларды үнемі қабылдау ұсынылады: күз-қыс

мезгілінде күніне 1 рет 1 таблеткадан (таңертең), ал тұмау эпидемиясы кезеңінде

күніне 2 рет (таңертең жəне кешке).  

Жағымсыз əсерлері

- аллергиялық реакциялар болуы мүмкін  

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- препарат компоненттеріне аса жоғары сезімталдық 

Дəрілермен өзара əрекеттесуі

Басқа дəрілік заттармен өзара əрекеттесуі анықталмаған. 

Айрықша нұсқаулар

Клиникалық көрініс толығымен қалпына келгеннен кейін организмнің толық детокси-

кациясы мақсатында тағы 3-5 күн ішінде препаратты қабылдауды жалғастыру ұсы-

нылады. Препараттың құрамында лактоза бар, сондықтан лактозаны көтере алмау-

шылық, Lapp-лактоза ферментінің тапшылығы жəне глюкоза-галактоза

мальабсорбциясы бар пациенттерге препаратты қабылдауға болмайды.

Жүктілік жəне лактация кезеңі
Тек қана дəрігерден алдын ала кеңес алғаннан кейін ғана қолдануға болады. 

Дəрілік заттың көлік құралдарын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару
қабілетіне ықпал ету ерекшеліктері
Көлік құралдарын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне əсер 

етпейді.   

Артық дозалануы

Препараттың артық дозалану жағдайлары сипатталмаған.  

Шығарылу түрі жəне қаптамасы

50 таблеткадан полипропиленнен жасалған тығын-қақпағы бар полипропилен кон-

тейнерге салынған. 

1 контейнерден медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі

нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынады.

Сақтау шарттары

Түпнұсқалық қаптамасында, 9ºС-ден 29ºС-ге дейінгі температурада сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Сақтау мерзімі

5 жыл

Қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды!

Дəріханалардан босатылу шарттары

Рецептісіз

Өндіруші

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Тіркеу куəлігінің иесі

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан: дəрілік заттың сапасына
қатысты шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын; дəрілік заттың тіркеуден
кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйымның мекенжайы
«AEM Services» ЖШС

050040, ҚР, Алматы, əл-Фараби д-лы, 75А үй, 102-103 кеңсе

aemservices@mail.ru

+7 707 798 83 83

071324/5001 

Дəрілік затты медициналық қолдану 

жөніндегі нұсқаулық

ГРИПП-ХЕЕЛЬ

KZ
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Денсаулық сақтау жəне

əлеуметтік даму  министрлігі 

Mедициналық жəне 

фармацевтикалық қызметті 
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Торговое название

ГРИПП-ХЕЕЛЬ

Международное непатентованное название

Нет 

Лекарственная форма

Таблетки 

Состав

Одна таблетка содержит 

активные  вещества:
Aconitum napellus D4                             120.0 мг 

Bryonia D4                                                 60.0 мг 

Lachesis mutus D12                                  60.0 мг 

Eupatorium perfoliatum D3                       30.0 мг 

Phosphorus D5                                          30.0 мг 

вспомогательные вещества: магния стеарат, лактозы моногидрат.

Описание

Таблетки круглой формы, с плоской поверхностью, от белого до желто-белого 

цвета, с фаской, без запаха. В отдельных случаях на поверхности таблеток допус-

каются видимые черные и желтые пятна. 

Фармакотерапевтическая группа

Другие комбинации препаратов для устранения симптомов простуды.

Код АТX R05X                            

Фармакологические свойства

Фармакокинетика
Исследовать фармакокинетические свойства гомеопатических препаратов не пред-

ставляется возможным.

Фармакодинамика
Препарат оказывает дезинтоксикационное, противовоспалительное, иммунокорри-

гирующее действие, которое основывается на активации защитных сил организма и

нормализации нарушенных функций за счет веществ, входящих в состав препарата.

Показания к применению

- лечение гриппа, ОРВИ, протекающих с высокой лихорадкой и выраженной инток-

сикацией

- профилактика гриппа и ОРВИ

- другие инфекционные заболевания с выраженной лихорадкой и интоксикацией

Способ применения и дозы

Разовая доза для взрослых – 1 таблетка под язык (до полного рассасывания) до

еды или через 1 час после еды. Обычно назначается по 1 таблетке 3-5 раз в день.

В острых случаях принимать разовую дозу сублингвально (до полного рассасыва-

ния) каждые 15 минут в течение первых двух часов. 

При улучшении состояния перейти на приём 3 раза в день за 15 мин. до еды или 

через один час после. Курс лечения 5 – 10 дней. После исчезновения симптомов 

заболевания рекомендуется продолжить прием препарата 2 раза в сутки еще в

течении 5 – 7 дней с целью профилактики осложнений

С профилактической целью рекомендуется постоянно принимать таблетки: в осен-

не-зимний период по таблетке 1 раз в день (утром), а в период эпидемии гриппа 

2 раза в день (утром и вечером).

Побочные действия

- возможны аллергические реакции 

Противопоказания

- гиперчувствительность к компонентам препарата 

Лекарственные взаимодействия

Взаимодействия с другими лекарственными средствами не установлены.

Особые указания

После полной нормализации клинической картины рекомендуется продолжить 

приём препарата ещё в течение 3-5 дней с целью полной детоксикации организма.

Препарат содержит лактозу, поэтому пациенты с непереносимостью лактозы, де-

фицитом фермента Lapp-лактазы и мальабсорбцией глюкозы-галактозы не должны

применять препарат.

Беременность и период лактации
Применять только после предварительной консультации с врачом.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять
транспортным средством или  потенциально опасными механизмами
Не влияет на способность управлять транспортным средством или потенциально

опасными механизмами. 

Передозировка

Случаи передозировки препарата не описаны. 

Форма выпуска и упаковка

По 50 таблеток помещают в полипропиленовый контейнер с крышкой-пробкой из

полипропилена.

По 1 контейнеру вместе с инструкцией по медицинскому применению на государст-

венном и русском языках вкладывают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 9 °С до 29 °С. 

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

5 лет

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке!

Условия отпуска из аптек

Без рецепта 

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Владелец регистрационного удостоверения

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Адрес организации на территории Республики Казахстан: принимающей претен-
зии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей; от-
ветственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарст-
венного средства
ТОО «AEM Services»

050040, РК, Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 75А, оф. 102-103

aemservices@mail.ru

+7 707 798 83 83

УТВЕРЖДЕНА

Приказом председателя Комитета

контроля медицинской и

фармацевтической деятельности 

Министерства здравоохранения и 

социального развития

Республики Казахстан

от «20» 01 2017 г.

№ N006236

Инструкция  по медицинскому применению

лекарственного средства

ГРИПП-ХЕЕЛЬ
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