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ЗАСТУДНІ ТА ВІРУСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
РЕЗЮМЕ
Узагальнено дані літератури щодо застосування комплексного гомеопатичного препарату
Афлубін® для профілактики і лікування гострих респіраторних захворювань у дітей. Аналіз
наведених даних дозволяє рекомендувати Афлубін®, як з метою профілактики в період
епідемічного підйому і спорадичної захворюваності, так і для комплексного лікування ГРЗ
у широкій клінічній практиці в стаціонарних та амбулаторних умовах.
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Г

острі респіраторні захворювання (ГРЗ)
займають перше місце у світі за частотою
та становлять близько 95% всієї інфекційної патології (Ю.Г. Антипкін, Ю.В. Марушко,
2011; Н.В. Левченко, 2012). За даними ВООЗ,
ГРЗ знаходяться на першому місці і в структурі захворюваності дітей — кожна дитина
першого року життя переносить від 2 до 12,
а в шкільному віці — 4—5 епізодів гострих захворювань респіраторного тракту.
Багаторазові атаки вірусів і бактерій при
респіраторних інфекціях призводять до порушень компенсаторно-адаптаційних механізмів і зниження імунної резистентності, що
може сприяти виникненню ускладнень, як
місцевих (отити, синусити, бронхіти, пневмонії тощо), так і загальних (формування імуно-комплексної патології), а також хронізації
процесу (О.Д. Зелінська та співавт., 2010). Таким чином, терапія ГРЗ у дітей повинна бути
комплексною та включати в себе ефективну
боротьбу з вірусами, підвищення імунітету,
полегшення перебігу захворювання та зниження ризику розвитку ускладнень. Актуальним є також пошук ефективних та безпечних
медикаментозних засобів, які можна застосовувати для екстреної та планової неспецифічної профілактики ГРЗ у дітей.
Мета роботи — узагальнити дані літератури щодо застосування комплексного натурального препарату для профілактики та терапії
гострих респіраторних захворювань у дітей.
Згідно з протоколами діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей (2004, 2007),
лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) у дітей включає базисну терапію
(ліжковий режим до нормалізації температури; молочно-рослинну, збагачену вітамінами,
дієту; вживання великої кількості рідини; при
закладеності носа дітям до 6 місяців зволоження слизової оболонки носа фізіологічним
розчином натрію хлориду, дітям старше 6 місяців — судино-звужувальні дитячі краплі для
носа до 3 днів; при сухому, болісному кашлі
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призначають протикашльові засоби; при вологому кашлі з важким виділенням мокротиння
— муколітичні препарати; при довготривалому
кашлі — грудні збори; зниження температури
тіла при 38,5—39°С та вище 38°С за показаннями за допомогою антипіретиків, зокрема парацетамолу, ібупрофену, противірусну терапію
(можливе застосування Афлубіну, Арбідолу,
Тілорону, Інозину, Пранобексу), синдромальну
терапію (при бронхіоліті, гострій дихальній недостатності, серцевій недостатності, синдромі
крупу проводиться відповідно до протоколу).
Розвиток ускладнень (середній отит, синусит, гострий тонзиліт, бронхіт, пневмонія, які
викликані хламідіями, мікоплазмою та бактеріальними збудниками) вимагає застосування
антибіотикотерапії. Звичайно використовують
амінопеніциліни, особливо ті, що захищені
від дії беталактамаз мікробів клавулановою
кислотою чи сульбактамом, цефалоспорини,
макроліди. Зокрема відповідні рекомендації
щодо лікування дітей з гострими бронхітами
та дітей з пневмоніями наведені у протоколі
надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча пульмонологія», затвердженому наказом МОЗ України №18 від 13.01.2005.
Ефективним препаратом для профілактики та лікування ГРЗ є комплексний гомеопатичний препарат Афлубін® виробництва австрійської фірми «Ріхард Біттнер АГ», який
належить за класифікацією АТС до засобів,
що застосовують при кашлі та простудних захворюваннях (R05Х). Даний лікарський засіб з
унікальними властивостями містить п'ять складових — Gentiana, Aconitum, Bryonia, Ferrum
phosphoricum, Acidum sarcolactyicum у низьких
і середніх гомеопатичних розведеннях. Випускається Афлубін® у формі таблеток та у вигляді
крапель для перорального застосування.
Згідно з інструкцією до препарату, показанням для застосування Афлубіну є профілактика та лікування грипу та ГРВІ, а також застосування у комплексному лікуванні запальних і
ревматичних захворювань з болем у суглобах.
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Препарат має пряму противірусну дію, стимулює синтез інтерферону та клітинну ланку
імунітету, що дозволяє використовувати його
на різних стадіях інфекційного процесу (як
для профілактики, так і для лікування).
Афлубін® чинить протизапальну дію на слизові і синовіальні оболонки, що призводить
до зменшення явищ ексудації та набряку, має
дезинтоксикаційну і м'яку жарознижувальну
дію. Подвійний механізм дії забезпечується як
шляхом поліпшення системного та місцевого
імунітету організму, так і прямою противірусною дією препарату.
Протипоказанням до застосування Афлубіну є підвищена чутливість (алергія) до
будь-якого компонента препарату. На початку лікування препаратом можливе незначне
збільшення проявів симптомів захворювання,
які не потребують відміни препарату. Лікарська форма у вигляді таблеток містить лактозу, тому пацієнтам з рідкісними спадковими
формами непереносимості галактози, недостатністю лактози або синдромом глюкозогалактозної мальабсорбції замість таблеток слід
приймати Афлубін® у формі крапель.
При застосуванні Афлубіну в комплексній
терапії з іншими лікарськими препаратами рекомендовано дотримуватися паузи між їх прийомом не менше 20 хв.
Таблиця.

Інформація щодо будь-якого ризику для
плода та дитини внаслідок прийому препарату
в період вагітності та годування груддю дотепер відсутня. Препарат можна застосовувати
в період вагітності та годування груддю у випадках, коли очікувана користь для матері перевищує можливий ризик для плода/дитини.
Для лікування дітей від народження і до 5
років застосовують препарат Афлубін® у формі крапель.
Схема застосування Афлубіну у формі крапель для перорального прийому з лікувальною
метою перші 2 дні включає призначення залежно від віку від 1 краплі (діти до 1 року) до
10 крапель (підлітки та дорослі) 3—8 разів на
добу, з 3 по 7 день захворювання у тих самих
дозах тричі на добу. Планова профілактика ГРЗ
— 1—10 крапель (залежно від віку) двічі на добу
протягом 3 тижнів. Екстрена профілактика при
контакті з хворим на грип/ГРВІ або при дії провокуючих факторів (переохолодження, різка
зміна клімату) — 1—10 крапель (залежно від
віку) двічі на добу протягом 2—3 днів.
Схема застосування Афлубіну у формі таблеток дітям від 5 років наведена у таблиці.
Для досягнення максимального ефекту Афлубін® рекомендується вживати в проміжках
між прийомами їжі (за 30 хв до або через 1
годину після їди), потримати деякий час у роті

Схема застосування Афлубіну у формі таблеток дітям від 5 років
Вік

Доза

Курс лікування

Афлубін® для лікування
Початок лікування
Дорослі та підлітки

1 таблетка

Діти віком 5—12 років

1/2 таблетки

Для більш швидкого поліпшення стану
препарат приймати кожні півгодини/годину,
але не більше 4 разів на добу

Якщо самопочуття не покращилося, то застосування препарату слід продовжити
за наступною схемою (продовження лікування):
Дорослі та підлітки

1 таблетка

Діти віком 5—12 років

1/2 таблетки

2 рази на добу
до повного зникнення симптомів

Афлубін® для профілактики
Планова профілактика за місяць до сезонного підвищення захворюваності
респіраторними вірусними інфекціями або під час виникнення епідемії.
Есктрена профілактика при контакті з хворим на грип/ГРВІ або при дії
провокуючих факторів (переохолодження, різка зміна клімату)
Дорослі та підлітки

1 таблетка

Діти віком 5—12 років

1/2 таблетки

2 рази на добу
протягом 3-х тижнів
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перед проковтуванням (таблетки — до розсмоктування).
Ефективність застосування Афлубіну для
лікування та профілактики ГРЗ у дітей доведено низкою клінічних спостережень [3, 4, 7,
8, 9, 10, 11].
На базі Російського державного медичного
університету (м. Москва) І.Г. Ситніковим та
співавт. (2002) вивчалася динаміка клініколабораторних показників, що характеризують
перебіг ГРВІ у 93 дітей віком 1—14 років. 75 дітям з основної групи в терапію ГРВІ був включений Афлубін® з першого дня перебування в
стаціонарі у відповідних вікових дозах у вигляді крапель для перорального застосування. У
контрольну групу увійшли 18 дітей, які отримували традиційну терапію ГРВІ (жарознижувальні, антигістамінні засоби, бронхо- і муколітичні препарати, симптоматичні засоби).
При вивченні гормонально-медіаторного
балансу у дітей основної групи на тлі прийому Афлубіну вже через 5—6 днів від початку
лікування спостерігалася нормалізація вмісту
серотоніну та гістаміну, їх синтезуючих ферментів, а також основного метаболіту серотоніну — 5-оксиіндолоцтової кислоти, порівняно
з контрольною групою, в якій показники медіаторів запалення залишалися підвищеними,
попри зникнення клінічної симптоматики. Ці
дані свідчать про антимедіаторну активність
Афлубіну і його нормалізуючу дію на різні ланки метаболізму біогенних амінів.
У результаті лікування у хворих основної
групи відбувалося зниження вмісту циркулюючих імунних комплексів в більш короткі терміни, ніж у дітей групи контролю. Застосування
Афлубіну сприяло нормалізації вмісту адреналіну і норадреналіну, підвищеного на початку
лікування в результаті функціональної активності симпатикоадреналової системи, спрямованої на забезпечення процесів репарації.
Мали тенденцію до нормалізації в періоді реконвалесценції і показники компонентів калікреїнкінінової системи в групі дітей з включенням до терапії Афлубіну, на відміну від
дітей контрольної групи, у яких зберігалось
стійке підвищення рівня кінінів, калікреїну,
зниження вмісту прекалікреїну та активності
інгібіторів. Виявлене збільшення активності
калікреїну і кінінів у дітей без включення до
терапії Афлубіну сприяло розвитку нейротоксикозу і посиленню ексудативного компонента
запалення. Знижена активність кінінруйнуючого ферменту вела до погіршення дренаж4

ної функції трахеї і бронхів, уповільнювала
стимуляцію діапедезу лейкоцитів у вогнищах
запалення респіраторного тракту, сприяла набряку слизових оболонок.
Авторами проведена оцінка клінічного
перебігу ГРВІ у дітей на фоні лікування Афлубіном. Встановлена позитивна динаміка
симптомів зі стабільним ефектом і більш спокійний перебіг захворювання; при цьому не
виявлено жодного випадку ускладненого перебігу. Катаральні явища і симптоми інтоксикації зникали на 2—3 дні раніше, ніж у хворих
контрольної групи. Прийом Афлубіну сприяв
гіпотермічному ефекту, у дітей швидше поліпшувались самопочуття і апетит.
С.О. Крамарьовим (2001) була проведена
клінічна оцінка ефективності препарату Афлубін® у комплексній терапії ГРВІ у дітей. Під
спостереженням перебували 40 дітей з ГРВІ
віком від 1 до 12 років, яким Афлубін® призначався з першого дня захворювання у вікових дозуваннях на тлі базисної терапії, а
при розвитку гострого бронхіту у 12 з них у
поєднанні з антибіотикотерапією; 35 дітей
контрольної групи, що відповідали основній
групі за віком, статтю, діагнозом та важкістю
хвороби (серед них 11 дітей з ускладненим
гострим бронхітом), отримували традиційне
лікування, без застосування Афлубіну.
Всі симптоми, як неускладнених ГРВІ (лихоманка, закладеність носа, біль у горлі,
сухий кашель, біль і відчуття стиснення за
грудиною, біль у м'язах, головний біль, слабкість, пітливість), так і ускладнених (тривалість кашлю з виділенням мокротиння, фізикальні зміни над легенями), в основній групі
зникали на 2—3 дні раніше, ніж у контрольній. Виразність симптомів на тлі лікування
Афлубіном у динаміці хвороби також була
меншою, ніж при традиційному лікуванні
ГРВІ. Важливим аспектом застосування Афлубіну при ГРВІ, ускладнених гострим бронхітом, було скорочення тривалості антибактеріальної терапії: в основній групі тривалість
антибіотикотерапії становила 6,1 ± 0,4 дня, а
в контрольній — 7,3 ± 0,3 дня (Р<0,05).
У 2011 р. С.О. Крамарьовим та О.П. Мощичем було проведене інше дослідження щодо
ефективності застосування препарату Афлубін® при лікуванні гострих респіраторних
інфекцій (ГРІ) у дітей. У цьому дослідженні
основну групу склали 36 дітей з ГРІ віком від
6 місяців до 12 років, які приймали Афлубін®
у віковому дозуванні додатково до базисної
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терапії з дня первинної постановки діагнозу
ГРІ протягом 5—7 днів, контрольну групу — 32
дитини з ГРІ на фоні базисної терапії. У групі
дітей, які отримували Афлубін®, спостерігалася швидша зворотна динаміка симптомів
хвороби (закладеність та виділення з носа,
чхання, біль і сухість у горлі, сухий кашель,
біль за грудиною, осиплість голосу, шум у вухах, підвищення температури тіла, головний
біль, біль у м'язах, спрага, млявість). В основній групі вже на 2—3 день хвороби зникали
або ставали менш виразними більшість симптомів. Після проведеного курсу лікування
Афлубіном симптоми ГРІ зникали, тоді як у
дітей контрольної групи на 5—7 день лікування деякі з них залишалися, хоча і були менш
виразними.
У період підйому ГРІ в амбулаторних умовах 27 дітей віком від 1 до 14 років з метою
профілактики захворювання отримували Афлубін® в дозі, рекомендованій інструкціями
до препарату. З них на ГРІ захворіли 3 (11,1%)
дитини, тоді як в контрольній групі, яка складала 22 особи, захворіли 7 (31,8%) дітей.
На базі НДІ епідеміології та інфекційних
хвороб ім. Громашевського та кафедри дитячих інфекційних хвороб Дніпропетровської медичної академії досліджувалась ефективність
застосування препарату Афлубін® з профілактичною метою (Л.Р. Шостакович-Корецкая). У
період підйому захворюваності на ГРВІ препарат приймала група з 250 чоловік віком від 8
місяців до 50 років у віковому дозуванні 1 раз
на день протягом 2—6 тижнів. У результаті дослідження було виявлено, що серед дітей, які
приймали Афлубін®, на грип захворіли 2,3%, в
той час як середньостатистичні дані по захворюваності за той самий період склали 34,2%,
серед дорослих частка хворих становила 11,4%
при середньостатистичних даних за той самий
період по захворюваності 35,6%.
При дослідженні показників клітинного
імунітету у дітей з групи тих, що часто хворіють, автором був виявлений стимулюючий
вплив Афлубіну на Т-лімфоцити, спостерігалося достовірне збільшення їх кількості на
тлі прийому Афлубіну, істотно підвищувався
рівень Т-хелперів, збільшувалось до нормального рівня 2,5 співвідношення Т-хелперів/Тсупресорів, в той час як до лікування цей показник у більшості був знижений до 0,8—1,2.
Після курсу лікування препаратом Афлубін® у
всіх дітей відзначалася достовірна тенденція
до зниження підвищеного рівня циркулюючих

імунних комплексів, що вказує на зменшення
напруженості імунних процесів.
Використання Афлубіну при лікуванні грипу
та ГРВІ дозволило скоротити терміни захворювання (з 7 днів — за базисної терапії до 5 — за
додаткового прийому Афлубіну), полегшити перебіг захворювання (значне поліпшення в стані здоров'я спостерігалося з 2—3 дня прийому
препарату у вигляді зниження явищ інтоксикації, нормалізації температури тіла, зменшенні
катаральних явищ) і запобігти розвитку ускладнень (відсутність ускладнень в групі обстежених, які приймали Афлубін®, на відміну від
4—20% ускладнень при одній базисній терапії у
вигляді пневмоній, отитів, синуситів та ін.).
Була також вивчена інтерфероногенна активність в організмі мишей і на культурі клітин.
Встановлено, що Афлубін® вже в перші 3 години стимулює вироблення інтерферону, термін
вироблення якого зберігається до 72 годин.
В.Ф. Учайкіним та співавт. (2001) була проведена оцінка профілактичної ефективності,
а також переносимості Афлубіну у дітей, що
часто хворіють, у закритих колективах м. Москви (під спостереженням знаходились 160 дітей віком від 4 місяців до 3 років).
На тлі 20-денного профілактичного лікування Афлубіном ГРЗ не були зареєстровані, тоді
як у групі порівняння відмічалось 0,6 епізода
ГРЗ на 1 дитину. Протягом наступних 3 місяців
спостереження в основній групі на тлі прийому Афлубіну кількість ГРЗ була удвічі меншою,
ніж у контрольній групі.
У групі дітей, що часто хворіють, у закритих колективах застосування гомеопатичного
комплексного препарату Афлубін® дозволило
зменшити тривалість перебігу епізодів ГРЗ.
Виявлено достовірне скорочення тривалості
клінічних симптомів у дітей основної групи,
захворювання перебігало у легкій і середньоважкій формі, стан дітей не вимагав госпіталізації в стаціонар, також не спостерігалося розвитку обструкції дихальних шляхів. Тривалість
лихоманки та інших проявів інтоксикаційного
синдрому у дітей, які приймали Афлубін®,
зменшилася в 2,1 разу щодо групи порівняння; тривалість риніту скорочувалася в 1,6
разу щодо такої у дітей, які отримували тільки
традиційну терапію; продуктивний кашель з
ефектом розрідження мокротиння з'являвся в
середньому з 3-го дня, а в групі порівняння —
з 5-го дня від початку загальноприйнятої терапії ГРЗ. Переносимість препарату у всіх дітей
була гарною. На тлі терапії Афлубіном не було
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виявлено алергічних реакцій і дисбіотичних
змін з боку кишечнику. У дітей, які страждають на атопічний дерматит, не спостерігалося
посилення проявів захворювання.
З метою визначення профілактичної і терапевтичної ефективності та переносимості
препарату Афлубін® А.К. Токмалаєвим та співавт. (1998) були проаналізовані результати
застосування Афлубіну у 525 осіб, контрольна
група склала 404 людини.
Профілактично Афлубін® приймали 78 дорослих віком від 15 до 59 років і 326 дітей
віком до 7 років, з яких 126 належали до групи дітей, що часто хворіють. У групі хворих,
які не приймали Афлубін®, захворюваність
за період дослідження і в наступні 2 місяці
спостереження була у 3—4 рази вищою, ніж
у групі обстежених, які приймали препарат.
Профілактична ефективність Афлубіну у дорослих склала 88,5%, у дітей — 91,7%, у дітей,
що часто хворіють — 84,1%.
З лікувальною метою препарат приймав 121
паціент, з них 78 дорослих і 43 дитини, що
часто хворіють. У групі хворих, які отримували Афлубін®, редукція проявів інтоксикаційного синдрому (лихоманка, головний біль, прояви загальної астенії) і катарального синдрому
(утруднення носового дихання, біль у горлі,
сльозотеча, сухий кашель) відзначалася в середньому на два дні раніше, ніж у контрольній
групі. Важливо, що ефективність терапії з використанням Афлубіну знаходилась у прямій
залежності від термінів початку терапії: чим
раніше розпочато лікування, тим кращим був
результат. Поряд з високою ефективністю Аф-

лубін® мав гарну переносимість, у жодному
спостереженні не зареєстровано індивідуальної непереносимості.
ВИСНОВКИ
Узагальнені літературні дані дозволяють
зробити висновок про ефективність застосування препарату Афлубін® для лікування та
профілактики ГРЗ. Афлубін® ефективний у
всіх фазах ГРЗ. Лікування Афлубіном, розпочате в інкубаційному періоді або при перших
ознаках хвороби, зупиняє захворювання або
забезпечує легкий його перебіг. Лікування,
розпочате в стадії розгорнутих симптомів,
прискорює процес одужання і захищає від
розвитку вторинних бактеріальних захворювань та інших ускладнень. Усі симптоми, як
неускладнених ГРВІ (лихоманка, закладеність
носа, біль у горлі, сухий кашель, біль і відчуття стиснення за грудиною, біль у м'язах,
головний біль, слабкість, пітливість), так і
ускладнених (тривалість кашлю з виділенням
мокротиння, фізикальні зміни над легенями),
в основній групі на фоні прийому ГРВІ зникали на 2—3 дні раніше, ніж у контрольній
групі. А при призначенні за необхідності антибіотиків тривалість їх курсу скорочувалася
на 1—2 дні (С.О. Крамарьов, 2001). Побічні дії
препарату не були зафіксовані.
Аналіз наведених даних дозволяє рекомендувати Афлубін® як з метою профілактики
в період епідемічного підйому і спорадичної
захворюваності, так і для комплексного лікування ГРЗ у широкій клінічній практиці в стаціонарних та амбулаторних умовах.
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АФЛУБІН ®
ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АФЛУБІН® (КРАПЛІ)
Склад лікарського засобу: діючі речовини: 100 мл препарату містять Gentiana D1 — 1 мл, Aconitum D6 — 10 мл, Bryonia D6
— 10 мл, Ferrum phosphoricum D12 — 10 мл, Acidum sarcolacticum D12 — 10 мл; допоміжні речовини: етанол 43% (м/м); 1 мл
розчину містить 25 крапель.
Лікарська форма. Краплі оральні. Прозора від безбарвного до ледь жовтуватого кольору рідина.
Назва і місцезнаходження виробника. Ріхард Біттнер АГ. Оссіахерштрассе 7, А-9560 Фельдкірхен, Австрія.
Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат. При застосуванні препарату з лікувальною метою препарат зменшує озноб та нормалізує температуру; зменшує запалення верхніх дихальних шляхів, нежить та кашель; головний
біль та слабкість, зменшує біль у м'язах і суглобах; активізує захисні сили організму; прискорює одужання, запобігає розвитку ускладнень. При застосуванні препарату з профілактичною метою препарат зміцнює загальну опірність організму; підвищує місцевий імунітет верхніх дихальних шляхів; знижує ймовірність захворювання на грип та застуду. Препарат стимулює
синтез інтерферону і клітинну ланку імунітету, що дозволяє застосовувати його на різних стадіях інфекційного процесу (як
для профілактики, так і для лікування). Виявляє протизапальну дію на слизові та синовіальні оболонки, що призводить до
зниження явищ ексудації та набряку. Чинить дезінтоксикаційну та м'яку жарознижувальну дію. Подвійний механізм дії забезпечується як через покращення системного та місцевого імунітету організму, так і прямою противірусною дією препарату.
Показання для застосування. Препарат рекомендується застосовувати для профілактики та лікування грипу та застуди (гострих
респіраторних вірусних інфекцій), а також у комплексному лікуванні запальних і ревматичних захворювань з болем у суглобах.
Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.
Належні заходи безпеки при застосуванні. На початку лікування препаратом можуть з'явитися прояви незначного посилення симптомів захворювання, що не потребують відміни препарату. Оскільки Афлубін® містить рослинні та інші природні
компоненти, при зберіганні може спостерігатися незначна зміна смаку, прозорості або кольору розчину, що не призводить
до зниження ефективності препарату.
Особливі застереження. Застосування у період вагітності або годування груддю. Інформація щодо будь-якого ризику
від застосування препарату у період вагітності або годування груддю дотепер не зареєстрована. Препарат застосовують у
період вагітності або годування груддю у випадках, якщо, на думку лікаря, очікувана користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини. Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі
з іншими механізмами. Незважаючи на вміст спирту, препарат у рекомендованих дозах не впливає на здатність керувати
транспортними та механічними засобами. Діти. Препарат призначають дітям від народження.
Спосіб застосування та дози. Якщо лікар не призначив інакше, слід дотримуватися такої схеми застосування:
Вік

Доза

Курс лікування
®

Афлубін для лікування
1—2 доба захворювання на застуду або грип
Дорослі та діти від 12 років

10 крапель

Діти 5—12 років

5—9 крапель

3—8 разів на добу.
Для найшвидшого покращання стану препарат приймати
кожні півгодини-годину, але не більше 8 разів на добу

Діти 1—4 роки

2—4 краплі

Діти від народження до 1 року

1 крапля

Дорослі та діти від 12 років

10 крапель

3 рази на добу

Діти 5—12 років

5—9 крапель

3 рази на добу

Діти 1—4 роки

2—4 краплі

3 рази на добу

Діти від народження до 1 року

1 крапля

3—7 доба захворювання на застуду (або до одужання)

3 рази на добу
®

Афлубін для профілактики
Планову профілактику розпочинати за 1 місяць до сезонного підвищення захворюваності
на інфекції грип та застуду або під час виникнення епідемії
Дорослі та діти від 12 років

10 крапель

2 рази на добу, 3 тижні

Діти від 1 до 12 років

2—9 крапель

2 рази на добу, 3 тижні

Діти від народження до 1 року

1 крапля

2 рази на добу, 3 тижні

Екстрену профілактику проводити одразу ж після контакту з хворим на грип або застуду
та після дії провокуючих факторів (переохолодження, різка зміна клімату тощо)
Дорослі та діти від 12 років

10 крапель

Діти від 1 до 12 років
Діти від народження до 1 року

2 рази на добу, 2—3 дні
2 рази на добу, 2—3 дні

1 крапля

2 рази на добу, 2—3 дні

Для досягнення максимального ефекту Афлубін® рекомендується застосовувати у проміжках між прийомами їжі (за ЗО хвилин до або через 1 годину після їди). Для посилення ефективності, рекомендується потримати препарат деякий час у роті
перед проковтуванням. Для зручності застосування дітям препарат розводять у ложці води.
Передозування. Випадків передозування не було зареєстровано.
Побічні ефекти. У поодиноких випадках в осіб із гіперчутливістю на будь-який компонент препарату можливе виникнення
алергічних реакцій.
Взаємодія з лікарськими засобами та інші види взаємодій. Препарат можна комбінувати з будь-якими лікарськими засобами та методами лікування. При застосуванні Афлубіну® у комплексній терапії разом з іншими препаратами рекомендовано
дотримуватися 20-хвилинної перерви між прийомом лікарських засобів.
Термін придатності. 5 років. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання. Зберігати у щільно закритому флаконі в оригінальній картонній упаковці при температурі не вище ЗО°С
у недоступному для дітей місці.
Упаковка. По 20 або 50, або 100 мл у флаконах-крапельницях із темного скла, у картонній упаковці.
Категорія відпуску. Без рецепта. Р.П. МОЗ України №UA/1952/02/01 від 23.02.2012.
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ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АФЛУБІН® (ТАБЛЕТКИ)
Склад лікарського засобу: діюча речовина: 1 таблетка містить: Gentiana D1 — 3,6 мг, Aconitum D6 — 37,2 мг, Bryonia D6 —
37,2 мг, Ferrum phosphoricum D12 — 37,2 мг, Acidum sarcolacticum D12 — 37,2 мг; допоміжні речовини: лактози моногідрат,
крохмаль картопляний, магнію стеарат.
Лікарська форма. Таблетки. Круглі плоскі таблетки білого кольору з можливими вкрапленнями, з розподільною рискою.
Назва і місцезнаходження виробника. Ріхард Біттнер АГ. Оссіахерштрассе 7, А-9560 Фельдкірхен, Австрія.
Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат. Препарат має пряму противірусну дію, а також стимулює синтез інтерферону та клітинну ланку імунітету, що дозволяє використовувати його на різних стадіях інфекційного
процесу (як для профілактики, так і для лікування). При застосуванні з лікувальною метою препарат ліквідує озноб та нормалізує температуру; позбавляє від запалення верхніх дихальних шляхів, нежиті та кашлю; зменшує головний біль та усуває
слабкість; зменшує біль у м'язах і суглобах; активізує захисні сили організму; вдвічі прискорює одужання, запобігає розвитку ускладнень; ефективний для лікування дітей, дорослих та осіб літнього віку. При застосуванні з профілактичною метою
препарат зміцнює загальну опірність організму; підвищує місцевий імунітет верхніх дихальних шляхів; знижує ймовірність
захворювання на грип та застуду.
Показання для застосування. Профілактика та лікування грипу та застуди (гострих респіраторних вірусних інфекцій), а
також у комплексному лікуванні запальних і ревматичних захворювань з болем у суглобах.
Протипоказання. Підвищена чутливість (алергія) до будь-якого компонента препарату.
Особливі застереження. Лікарська форма таблетки містить лактозу, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами
непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції замість таблеток Афлубін® потрібно застосовувати препарат у формі крапель. Оскільки Афлубін® містить рослинні природні компоненти, при
зберіганні може спостерігатися незначна зміна смаку та кольору таблетки, що не призводить до зниження ефективності
препарату. Застосування у період вагітності або годування груддю. Інформація щодо будь-якого ризику для плода та
дитини від застосування препарату під час вагітності та годування груддю до цього часу не зареєстрована. Препарат можна
застосовувати під час вагітності або годування груддю у випадках, коли очікувана користь для матері переважає можливий
ризик для плода/дитини. Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з
іншими механізмами. Препарат не впливає на здатність керувати транспортними та механічними засобами. Діти. Для
лікування дітей до 5 років застосовують препарат Афлубін® у формі крапель.
Спосіб застосування та дози.
1. Початок лікування
Дозування
Дорослі та підлітки

1 таблетка

Діти 5—12 років

1/2 таблетки

Курс лікування
Для найшвидшого покращання стану препарат приймати
кожні півгодини—годину, але не більше 4 разів на день
протягом 1—2 днів

Якщо погане самопочуття зберігається, застосування препарату необхідно продовжувати за такою схемою:
2. Продовження лікування
Дозування
Дорослі та підлітки

1 таблетка

Діти 5—12 років

1/2 таблетки

Курс лікування
2 рази на день до повного зникнення симптомів

3. Профілактика
Планова профілактика на початку або до початку очікуваного піку захворюваності респіраторною вірусною інфекцією, а також
профілактика в гострих випадках після переохолодження чи після контакту з хворим на грип або респіраторну інфекцію.
Дозування
Дорослі та підлітки

1 таблетка

Діти 5—12 років

1/2 таблетки

Курс лікування
2 рази на день протягом 3 тижнів

Для досягнення максимального ефекту препарат Афлубін® слід застосовувати за ЗО хв. до або через годину після їди, таблетку рекомендується потримати у роті до повного розсмоктування. При необхідності лікування дітей до 5 років слід застосовувати препарат Афлубін® у формі крапель.
Передозування. Випадки передозування не виявлені. Побічні ефекти. У виняткових випадках, у осіб з гіперчутливістю на
будь-який компонент препарату, можливі алергічні реакції. Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Клінічно значуща взаємодія препарату Афлубін® з іншими лікарськими засобами не встановлена. Препарат можна комбінувати з
будь-якими лікарськими засобами та методами лікування. Термін придатності. З роки. Умови зберігання. Зберігати в оригінальній картонній упаковці при температурі не вище ЗО°С у недоступному для дітей місці. Упаковка. По 12 таблеток у блістері;
по 1 або 2, або 3, або 4 блістери в картонній упаковці.
Категорія відпуску. Без рецепта. Р.П. МОЗ України №UA/10018/01/01 від 01.10.2009.

