Prosimo Vas, da pred uporabo natančno preberete to navodilo, ker so v njem vsi za vas
pomembni podatki.
Shranite navodilo. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
To zdravilo za lajšanje blažjih težav, ki ne zahtevajo posvetovanja z zdravnikom, je na
voljo brez recepta. Če želite, da vam bo kar najbolj koristilo, ga morate kljub temu
uporabljati previdno in skrbno.
Če potrebujete dodatne informacije, se posvetujte s farmacevtom.
Če se bolezenski znaki ne izboljšajo v dveh tednih, morate obiskati zdravnika.

Navodilo vsebuje:
1. Kaj so IMMUNAL peroralne kapljice in za kaj se uporabljajo
2. Kaj morate vedeti pred uporabo IMMUNAL peroralnih kapljic
3. Kako je treba uporabljati IMMUNAL peroralne kapljice
4. Neželeni učinki
5. Shranjevanje in rok uporabnosti
IMMUNAL peroralne kapljice, raztopina
Echinacea purpurea L., herba, succus
Zdravilna učinkovina je iztisnjen sok iz sveže, cvetoče zeli škrlatne ehinaceje.
Druge sestavine so: sorbitol, 20 vol.% etanola.
Ime in naslov imetnika dovoljenja za promet: Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana,
Slovenija
Ime in naslov izdelovalca: Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
1. KAJ JE IMMUNAL IN ZAKAJ SE UPORABLJA
V škatlici je steklenička s 50 ml raztopine in odmerna kapalka.
1 ml raztopine vsebuje 0,8 ml soka, iztisnjenega iz sveže cvetoče zeli škrlatne ehinaceje
(Echinacea purpurea L., herba, succus).
Kapljice Immunal uporabljajte:
• za zvečanje odpornosti organizma
• za preprečevanje in hitrejše okrevanje pri prehladu in gripi
• za lajšanje bolezenskih znakov pri lažjih virusnih in bakterijskih okužbah dihalnih poti (izcedek
iz nosu, vnetje žrela, kašelj, utrujenost)
• ob dolgotrajnem zdravljenju kroničnih okužb z antibiotiki
Immunal je naravno zdravilo za zvečanje odpornosti organizma.
Škrlatna ehinaceja ali ameriški slamnik vsebuje učinkovine, ki zvečujejo nespecifično odpornost
organizma. Zvečujejo število belih krvnih telesc (granulocitov) in aktivirajo njihovo fagocitozno
sposobnost ter s tem pospešijo uničevanje mikroorganizmov, ki so vdrli v telo. Dokazano je tudi
protivirusno delovanje škrlatne ehinaceje na viruse gripe in herpesa.
2. KAJ MORATE VEDETI PRED UPORABO IMMUNALA
Zdravila IMMUNAL ne uporabljajte, če:
• imate napredujočo sistemsko bolezen, npr. tuberkulozo, levkozo, kolagenozo, multiplo
sklerozo, aids in okužbo s HIV ali druge avtoimunske bolezni
• ste preobčutljivi za rastline iz družine košaric (Compositae)
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Raztopina Immunal vsebuje 20 vol.% etanola. Zato Immunala ne smete jemati tudi, če imate
jetrne bolezni, ste odvisni od alkohola, imate epilepsijo ter poškodbe ali bolezni možganov.
Nosečnost in dojenje
Podatki o morebitnem škodljivem delovanju niso znani. Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom,
preden vzamete katerokoli zdravilo.
Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev
Vpliv zdravila na zmanjšanje sposobnosti upravljanja vozil in strojev ni znan.
Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Immunal
Če zdravilo stoji dalj časa, lahko postane motno ali se pojavijo kosmiči, ki jih sestavljajo
zdravilno učinkoviti polisaharidi, zato stekleničko pred uporabo pretresite.
Na kaj morate biti pozorni, če sočasno jemljete druga zdravila
Raztopina vsebuje alkohol, zato se lahko spremeni ali okrepi učinek drugih zdravil.
3. KAKO UPORABLJATI IMMUNAL
Odrasli in mladostniki starejši od 12 let: trikrat na dan po 2,5 ml raztopine
Otroci, stari 6 do 12 let: trikrat na dan po 1,5 ml raztopine
Odmerjeno raztopino iztisnite v kozarec z malo vode in popijte.
Za zadovoljiv učinek je treba Immunal jemati vsaj en teden.
Nepretrgoma lahko zdravilo jemljete največ osem tednov.
Kaj storiti, če ste vzeli večji odmerek IMMUNALA, kot bi smeli
Znaki zastrupitve zaradi prevelikih odmerkov niso znani.
Če ste pozabili vzeti IMMUNAL,
• ga vzemite takoj, ko bo možno.
• Če je že skoraj čas za naslednji odmerek, pozabljeni odmerek izpustite in ob predpisanem času
vzemite samo naslednjega.
4. NEŽELENI UČINKI
Kot vsa zdravila, imajo lahko tudi Immunal peroralne kapljice neželene učinke.
V posameznih primerih se lahko pojavi preobčutljivostna reakcija z znaki: izpuščaj na koži, srbenje,
otekel obraz, težko dihanje, vrtoglavica ali znižanje krvnega tlaka.
V tem primeru takoj prenehajte jemati zdravilo in se posvetujte z zdravnikom.
Če opazite katerikoli neželen učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite o tem svojega
zdravnika ali farmacevta.
5. SHRANJEVANJE IN ROK UPORABNOSTI
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Shranjujte pri temperaturi do 25°C!
Zdravila ne smete uporabljati po preteku datuma roka uporabnosti, ki je označen na ovojnini.
Način izdajanja zdravila
Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
Datum zadnje revizije navodila:
07.02.2002
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