Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като съдържа важна
за Вас информация. ТАННИНАЛ 500 трябва да се използва
съгласно информацията в листовката. Ако след 2-3 дни при
възрастни или след 1 ден при деца симптомите не изчезнат, или се
засилят, трябва да се обърнете за съвет към вашия лекар.
Танинал 500
Хранителна добавка
Състав:
Всяка таблетка / 550 mg/ съдържа:
500 mg Tanninum albuminatum
Други съставки: картофена скорбяла, желиращ агент: желатин,
антислепващ агент: талк
Съдържание на листовката:
1. Какво представлява ТАНИНАЛ 500 и с каква цел се прилага.
2. Преди да използваме ТАНИНАЛ 500
3. Как да прилагаме ТАНИНАЛ 500
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на ТАНИНАЛ 500
6. Друга информация, отнасяща се до ТАНИНАЛ 500
1. Какво представлява ТАНИНАЛ 500 и с каква цел се прилага
ТАНИНАЛ 500 съдържа дъбилно съединение - танинова киселина
(танин) с белтък - албумин. Благодарение на това съединение
продуктът не оказва силно дразнене на стомашната лигавица.
Препаратът освобождава дъбилните вещества в тънкото черво под
действието на храносмилателния ензим панкреатин. ТАНИНАЛ
500 освобождавайки дъбилните вещества действа стягащо,
създавайки трудно разтворими комплекси с бактериалните

токсини, с което ги неутрализира. Освен това спира слабо кървене
при нарушения на чревните власинки на лигавицата на червата.
Приложение:
Танинал 500 се прилага при стомашно-чревни неразположения,
съпроводени с чести изхождания с рядка до водниста
консистенция.

Преди да използваме ТАНИНАЛ 500
ТАНИНАЛ 500 не трябва да се употребява заедно с препарати
съдържащи: метални съединения (например желязо, цинк),
алкалоиди (например скополамин, атропин, папаверин, болдо Pelmus boldo), а също и препарати с панкреатин.

Употреба на ТАНИНАЛ 500 при деца:
Не се препоръчва на деца под 4 год.

Бременност и кърмене:
ТАНИНАЛ 500 трябва да се прилага при бременни и кърмещи само
след консултация с лекар.
Как да прилагаме ТАНИНАЛ 500 Възрастни: 3 пъти в
денонощие по 1 до 2 таблетки
2.

Деца над 4 год.: 2 - 3 пъти в денонощие по 1/г до 1 таблетка.
Препаратът трябва да се приема между храненията. Съдържание на

дневната доза от танинов албуминат в зависимост от броя таблетки:
от 250 mg до 3000 mg
3.

Възможни нежелани реакции

Няма доказани нежелани реакции след употреба на ТАНИНАЛ 500,
макар че спорадично могат да се срещнат прояви на раздразнение на
стомаха (гадене, повръщане).
4. Съхранение

Продукта се съхранява при температура не по-висока от 25°С на
недостъпно и невидимо за деца място.
Срок на годност: 3 години
Да не се използва след изтичане на срока на годност.
5. Друга

информация

Танинал 500 е във вид на кръгли таблетки с бежов до кафяв цвят
Опаковката съдържа 20 таблетки.
Производител:
Вроцлавские Билкови заводи "Herbapol" АД Полша
50-951 Вроцлав, ул. Св. Миколай 65/68, тел. +48 71 321 86 04
Представител:
Унифарма ЕООД, София ул. Хан Тервел 7

