Prospect: Informaţii pentru consumator/pacient
CYSTONE comprimate
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi
acest medicament
deoarece
conţine
informaţii
importante
pentru
dumneavoastră
- Acest medicament este disponibil fără prescripţie medicală. Cu toate acestea, este
necesar să utilizaţi CYSTONE comprimate cu atenţie, pentru a obţine cele mai
bune rezultate.
- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau sfaturi.
- Trebuie să vă prezentaţi la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutăţesc
sau nu se îmbunătăţesc după cîteva zile.
- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie
adversǎ nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului
dumneavoastră sau farmacistului (vezi pct. 4).
Ce găsiţi în acest prospect:
1. Ce este Cystone comprimate şi pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Cystone comprimate
3. Cum să utilizaţi Cystone comprimate
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează Cystone comprimate
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii
1. Ce este Cystone comprimate şi pentru ce se utilizează
Cystone este un produs vegetal ayurvedic (utilizat în medicina indiană tradiţională).
Cystone previne formarea calculilor (pietrelor la rinichi), îi dezintegrează şi uşurează
eliminarea lor.
Manifestă acţiune diuretică (facilitează eliminarea apei din organism) şi antimicrobiană
(de nimicire a microbilor). Înlătură spasmele, ameliorează urinarea dureroasă.
Cystone este utilizat în:
- tratamentul complex al calculozei renale (pietre la rinichi);
- prevenirea formării din nou a calculilor după eliminarea lor;
- tratamentul complex al infecţiilor căilor urinare;
- eliminarea cristalelor de săruri (nisipului) cu urina (cristalurie).
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Cystone comprimate
Nu utilizaţi Cystone comprimate:
• dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la substanţele active sau la oricare dintre celelalte
componente ale acestui medicament;
• dacă aveţi dureri acute la nivelul căilor urinare;
• dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi;
• la copii cu vârsta sub 2 ani.
Dacă nu sunteţi sigur, discutaţi cu medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de
a lua Cystone comprimate.
Atenţionări şi precauţii

Administrarea de Cystone comprimate nu se recomandă în caz de calculi (pietre) cu
diametrul mai mare de 10 mm din cauza riscului de obstrucţie (astupare a lumenului).
Cystone comprimate împreună cu alte medicamente
Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi
luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie
medicală sau medicamente pe bază de plante.
Spuneţi medicului, dacă în special luaţi medicamente antimicrobiene (care distrug
microbii în infecţii), aşa ca sulfametoxazolul, trimetoprimul şi norfloxacina. Medicul
poate să vă modifice dozele lor.
Dacă aveţi nevoie de orice sfat, discutaţi cu medicul dumneavoastră sau farmacistul.
Sarcina şi alăptarea
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să
rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte
de a lua acest medicament.
Cystone comprimate este contraindicat în sarcină şi perioada de alăptare.
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Cystone comprimate nu afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi
utilaje.
3. Cum să utilizaţi Cystone comprimate
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau
farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi
sigur.
Doze:
Tratamentul complex al litiazei renale (calculi de oxalaţi, fosfaţi, acid uric sau uraţi) şi
a cristaluriei:
Adulţi şi copii cu vârsta peste 14 ani – câte 2 comprimate, copii cu vârsta de 2-14 ani
– câte 1 comprimat de 3 ori pe zi timp de 3-4 luni, ulterior câte 1 comprimat (adulţi şi
copii cu vârsta peste 14 ani), 1/2 comprimat (copii cu vârsta de 6-14 ani) sau 1/4
comprimat (copii cu vârsta de 2-6 ani) de 2 ori pe zi până la eliminarea calculilor.
Tratamentul complex al infecţiilor tractului urinar:
Adulţi şi copii cu vârsta peste 14 ani – câte 2 comprimate, copii cu vârsta de 6-14 ani
– câte 1 comprimat şi copii cu vârsta de 2-6 ani – câte 1/2 comprimat de 3 ori pe zi
timp de 4-6 săptămâni.
Tratamentul complex al recidivelor infecţiilor tractului urinar:
Adulţi şi copii cu vârsta peste 14 ani – câte 1 comprimat, copii cu vârsta de 6-14 ani –
câte 1/2 comprimat şi copii cu vârsta de 2-6 ani – câte 1/4 comprimat de 2 ori pe zi
timp de 6-12 săptămâni.
Prevenirea recidivelor după eliminarea calculilor:
Adulţi şi copii cu vârsta peste 14 ani – câte 1 comprimat, copii cu vârsta de 6-14 ani –
câte 1/2 comprimat şi copii cu vârsta de 2-6 ani – câte 1/4 comprimat de 3 ori pe zi
timp de 4-5 luni.

Calea de administrare: orală.
Dacă luaţi mai mult Cystone comprimate decât trebuie
Nu au fost raportate cazuri de supradozaj.
Dacă aţi luat mai mult Cystone decât trebuie, adresaţi-vă imediat la medic.
Dacă uitaţi să luaţi Cystone comprimate
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.
Dacă încetaţi să luaţi Cystone comprimate
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament,
adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
4. Reacţii adverse posibile
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că
nu apar la toate persoanele.
Reacţii adverse cu frecvenţă necunoscută (care nu pot fi estimate din datele
disponibile):
- reacţii alergice.
Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau
farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest
prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul
sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul
Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale: www.amed.md sau email:farmacovigilenta@amed.md
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare
privind siguranţa acestui medicament.
5. Cum se păstrează Cystone comprimate
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.
A se păstra la temperaturi sub 30°C.
A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină şi umiditate.
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe flacon după "EXP".
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
Nu aruncaţi acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi
farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri
vor ajuta la protejarea mediului.
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii
Ce conţine Cystone
Substanţele active sunt: 1 comprimat conţine:
PULBERI din: Hajrul yahood bhasma 16 mg; Shilajeet (purificat) 13 mg.
EXTRACTE din: Didymocarpus pedicellata (frunze) 65 mg; Saxifraga ligulata (rădăcini)
49 mg; Rubia cordifolia (rădăcini) 16 mg; Cyperus scariosus (rizomi) 16
mg;

Achyranthes aspera (seminţe) 16 mg; Onosma bracteatum (părţi aeriene) 16 mg;
Vernonia cinerea (plantă integră) 16 mg.
Prelucrate în Ocimum basilicum, Dolichos biflorus, Tribulus terrestris, Mimosa pudica,
Pavonia odorata, Equisetum arvense, seminţe de Tectona grandis.
Celelalte componente sunt: celuloză microcristalină, carboximetilceluloză sodică,
crospovidonă, dioxid de siliciu coloidal (Cabosil M5), stearat de magneziu.
Cum arată Cystone comprimate şi conţinutul ambalajului
Cystone se prezintă sub formă de comprimate rotunde biconvexe de culoare cafeniudeschis cu incluziuni de culoare mai deschisă şi mai întunecată.
Conţinutul ambalajului
Cutie cu 1 flacon din plastic de culoare albă, închis cu capac de culoare verde cu inel
cu control al primei deschideri a câte 100 comprimate.
Deţinătorul certificatului de înregistrare şi fabricantul
Deţinătorul certificatului de înregistrare
Himalaya Global Holdings Ltd.,
106 Elizabethan Square, P.O. Box 1162,
Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands.
Fabricantul
Himalaya Drug Company,
Makali, Bangalore, 562 122, India.
Acest prospect a fost aprobat în octombrie 2016.
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) http://nomenclator.amed.md/

