Indlægsseddel: Information til brugeren
Echinaforce®, orale dråber, opløsning
Ekstrakt af purpur solhaturt
Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.
Echinaforce® er et naturlægemiddel. For at få den bedste virkning skal du være omhyggelig med at følge
anvisningerne for Echinaforce®.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide
- Hvis du får det værre, skal du kontakte din læge
- Tal med apoteket eller din læge, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke
er nævnt her.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Echinaforce®
3.
Sådan skal du tage Echinaforce®
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Echinaforce® er et naturlægemiddel til brug ved lindring af lettere forkølelsessymptomer.
Echinaforce® indeholder ekstrakt af rød solhat (purpur solhat).

2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Echinaforce®
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid
lægens anvisning
Tag ikke Echinaforce®
- hvis du er allergisk over for planter af kurvblomstfamilien (f.eks. krysantemum eller bynke) eller et af de
øvrige indholdsstoffer i Echinaforce® (angivet i punkt 6).
- hvis du har tuberkulose
- hvis du har leukæmi
- hvis du har bindevævssygdomme eller andre sygdomme med allergisk reaktion over for dine egne celler
- hvis du har dissemineret sklerose
- hvis du har hiv-infektion
- hvis du har andre sygdomme, der påvirker immunforsvaret
- hvis du har sygdomme i forbindelse med til de hvide blodlegemer.
Echinaforce® må ikke anvendes til børn under 1 år.
Advarsler og forsigtighedsregler
Du må ikke tage Echinaforce® i mere end 8 uger af gangen.
Echinaforce® indeholder 65 vol% alkohol, dvs. op til 400 mg alkohol pr. dosis, svarende til ca. 10 ml øl (5
% vol) eller ca. 4 ml vin (12 % vol). Det må derfor ikke anvendes af alkoholikere eller af personer i
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behandling med antabus eller metronidazol (lægemiddel mod betændelse) (se afsnittet ”Echinaforce®
indeholder alkohol”).
Der kan opstå allergiske reaktioner (hududslæt, vejrtrækningsbesvær) især hvis du i forvejen er allergiker (se
punkt 4 om ”Bivirkninger”). Hvis du lider af allergi, skal du kontakte lægen før du begynder at tage
Echinaforce®.
Anvend kun denne medicin til børn, gravide og ammende kvinder og patienter i højrisikogruppe så som
patienter med epilepsi og leversygdomme efter aftale med lægen.
Tal med din læge
- hvis dine symptomer forværres, eller hvis du får høj feber
- hvis du har allergier
I nogle tilfælde skal du måske være særlig forsigtig med at tage Echinaforce®. Tal med din læge, hvis du har
- nedsat leverfunktion
- nedsat nyrefunktion
- anden alvorligere sygdom.
Brug af anden medicin
Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager/bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Anden medicin kan måske påvirke behandlingen med Echinaforce®, eller Echinaforce® kan påvirke
behandlingen med anden medicin.
Echinaforce® indeholder alkohol. Derfor må du ikke tage Echinaforce®, hvis du er i behandling med
antabus eller metronidazol (mod betændelse). Tal med lægen.
Brug af Echinaforce® sammen med mad og drikke
Der er ikke kendskab til problemer med brug af Echinaforce® sammen med mad. Du kan tage Echinaforce®
i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
Graviditet og amning
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du
spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Echinaforce®.
Graviditet
Da Echinaforce® indeholder alkohol, må du kun tage Echinaforce® efter aftale med din læge.
Amning
Da Echinaforce® indeholder alkohol, må du kun tage Echinaforce® efter aftale med din læge.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Echinaforce® påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken..
Echinaforce® indeholder alkohol
Echinaforce® orale dråber indeholder ca. 65 % alkohol (ethanol), dvs. op til 400 mg alkohol pr. dosis,
svarende til ca. 10 ml øl (5 % vol) eller ca. 4 ml vin (12 % vol).
Se også punkterne ”Advarsler og forsigtighedsregler” og ”Graviditet og amning”.

3.

Sådan skal du tage Echinaforce®

Tag altid Echinaforce® nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter apotekspersonalets
anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonale.
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Sædvanlig dosis:
Voksne
30 dråber i et glas vand 3-5 gange dagligt i højst 8 uger.
Brug til børn 1-12 år
Du må kun anvende Echinaforce® til børn under 12 år efter aftale med lægen.
Brug til børn under 1 år
Echinaforce® må ikke anvendes til børn under 1 år.
Hvis du har taget for meget Echinaforce® Kontakt læge, skadestue eller apoteket, hvis du har taget mere
af Echinaforce®, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig
utilpas. Tag pakningen/emballagen/indlægssedlen med.
Hvis du har glemt at tage Echinaforce®
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette naturlægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Sjældne – meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede):
- overfølsomhedsreaktioner i form af udslæt, kløe, blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på
hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
-

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt,
læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

-

Vejrtrækningsbesvær som astma/kortåndethed og åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring
evt. 112. Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.
overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/ shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

-

Svimmelhed og for lavt blodtryk.

Bivirkninger, med hyppigheden ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):
- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i
blodet (for få hvide blodlegemer). Dette kan forekomme ved brug over længere tid (mere end 8 uger).
Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
Indberetning af bivirkninger
Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også
mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også
indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af
dette lægemiddel.
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5.

Opbevaring

Opbevar naturlægemidlet utilgængeligt for børn.
Kan opbevares ved stuetemperatur.
Tag ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste
dag i den nævnte måned.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Echinaforce® indeholder:
-

Aktivt stof: Echinacea purpurea L., herba rec., Echinacea purpurea L., radix rec.
1 ml (ca. 40 dråber) indeholder:
860 mg ekstrakt (flydende) af Echinacea purpurea L., herba rec. (svarende til 222-406 mg frisk purpur
solhaturt, svarende til 72 mg tørret purpur solhaturt).
45 mg ekstrakt (som flydende ekstrakt) af Echinacea purpurea L., radix rec (svarende til 15-21 mg frisk
purpur solhatrod, svarende til 4 mg tørret purpur solhatrod ).

-

Ekstraktet er fremstillet med: ethanol 57,3 % m.m. Øvrige indholdsstoffer: ethanol 94 % m.m., renset
vand.
Øvrige indholdsstoffer: ethanol 94% m.m, renset vand.

-

Udseende og pakningsstørrelse
Udseende
Klar, olivengrøn væske.
Pakningsstørrelser
Flasker med dråbeindsats: 50 ml, 100 ml og 2 x 100 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Bioforce Danmark A/S
Håndværkervej 17 B
8643 Ans By
Telefon: 8770 8790
Fax: 8770 8798
e-mail: info@bioforce.dk
Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2016
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