
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta 

 

RAPHACHOLIN C 
tabletki drażowane 

 

 

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ 
zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. 
Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według 
wskazań lekarza lub farmaceuty. 
-      Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. 
- Należy zwrócić się do farmaceuty, je li potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. 
- Je li wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy   

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub 
farmaceucie. 

-      Je li po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy  
skontaktować się z lekarzem.  

 

Spis treści ulotki: 
1. Co to jest lek Raphacholin C i w jakim celu się go stosuje 

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Raphacholin C 

3. Jak stosować lek Raphacholin C 

4. Możliwe działania niepożądane 

5. Jak przechowywać lek Raphacholin C 

6. Zawarto ć opakowania i inne informacje  

 

1. Co to jest lek Raphacholin C i w jakim celu się go stosuje 
Raphacholin C  jest to produkt leczniczy stosowany tradycyjnie, którego skuteczno ć w 
wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i 

do wiadczeniu. 
Raphacholin C zawiera w składzie wyciąg suchy z korzenia rzodkwi czarnej z węglem 
aktywnym (1Ś1), wyciąg gęsty z ziela karczocha, kwas dehydrocholowy oraz olejek eteryczny 

miętowy.  
Jest lekiem działającym żółciopędnie i żółciotwórczo (wywiera bezpo redni wpływ na 
wątrobę, pobudza wydzielanie żółci).  
Regularne przyjmowanie preparatu pobudza wydzielania żółci co działa ochronnie na miąższ 
wątroby, przyspiesza eliminację z żółcią szkodliwych substancji i wzmaga ruchy  
perystaltyczne jelit. 

Wskazania do stosowania 
Raphacholin C tradycyjnie stosuje się w niestrawno ci, dolegliwo ciach trawiennych 
związanych z dysfunkcją wątroby (wzdęcia, bóle brzucha, odbijania, nudno ci, zaparcia), 
zaburzeniach aktywno ci skurczowej  pęcherzyka żółciowego.  
 

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Raphacholin C  
Nie należy stosować leku przy nadwrażliwo ci na którykolwiek ze składników leku, ciężkich 
chorobach wątroby, niedrożno ci dróg żółciowych i przewodu pokarmowego, ostrych 

i przewlekłych stanach zapalnych żołądka i jelit. W przypadku kamicy żółciowej lek stosować  
po konsultacji z lekarzem. 

 

 



Ostrzeżenia i środki ostrożności 
Preparat zwiększa objęto ć wydzielanej żółci, dlatego u pacjentów z kamicą żółciową istnieje 
możliwo ć przesunięcia kamieni. Lek stosować  po przeprowadzeniu indywidualnego 
rozpoznania stanu dróg żółciowych pacjenta. 
Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, 
zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie 

powinni przyjmować produktu leczniczego. 
 

Dzieci i młodzież 
Nie stosować u dzieci poniżej 10 lat. 
 

Inne leki i Rahacholin C 
Dotychczas nie opisano istotnych interakcji z innymi lekami. W dużych dawkach z lekami     
hipotensyjnymi (obniżającymi ci nienie tętnicze krwi) i moczopędnymi potencjalnie może 
powodować hipokaliemię. 
 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność 
Nie badano bezpieczeństwa leku u kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz wpływu na 
płodno ć. 
Niektóre składniki preparatu przenikają do mleka matki. 

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn 
Raphacholin C nie ma wpływu na zdolno ć prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.     
 

Lek Raphacholin C zawiera sacharozę 
Jeżeli stwierdzono wcze niej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien 
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. 
 

3. Jak stosować lek Raphacholin C 
Lek stosować doustnie. 
Doro li -  w niestrawno ci jednorazowo 1 do 3 tabletek, w innych dolegliwo ciach 
trawiennych przeciętnie 3 razy dziennie po 1 do 2 tabletek 30 minut po posiłku. W zaparciach 
2 tabletki rano i wieczorem na ½ godziny przed jedzeniem. 

 

Stosowanie u dzieci i młodzieży  
Nie stosować u dzieci poniżej 10 lat. 
U dzieci powyżej 10 lat dawkowanie leku należy skonsultować z lekarzem. 
 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Raphacholin C 
W przypadku znacznego przedawkowania, wielokrotnie przekraczającego zalecane dawki 
(jednorazowe przyjęcie kilkudziesięciu tabletek drażowanych) sporadycznie  mogą wystąpić 
wymioty, biegunka, dyselektrolitemia, bóle głowy, zaczerwienienie twarzy, zaburzenia 
oddychania, zaburzenia rytmu serca, skurcze mię niowe, uczucie znużenia, osłabienie, 
nudno ci. 
 

Pominięcie zastosowania leku Raphacholin C 
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 
 

4. Możliwe działania niepożądane 
Jak każdy lek, lek Raphacholin C może powodować działania niepożądane. 



Sporadycznie mogą wystąpić luźne stolce, kolka żółciowa oraz reakcje alergiczne na   

składniki leku. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy 
zaprzestać stosowania leku. 
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce 
należy poinformować o nich lekarza. 
 

5. Jak przechowywać lek Raphacholin C 
Raphacholin C należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. 
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważno ci podanego na opakowaniu.  
 

6. Zawartość opakowania i inne informacje  

Co zawiera lek Raphacholin C 
Substancjami czynnymi leku sąŚ 
Wyciąg suchy z korzenia rzodkwi czarnej z węglem aktywnym (1Ś1) 
[Raphani sativi nigri radicis extractum siccum (DER natywny 30-42:1,  

 ekstrahent: etanol 85% (v/v)) cum carbo activatus (1:1)]                         150 mg 

 Wyciąg gęsty z ziela karczocha  
 [Cynarae herbae extractum spissum (DER 2-4:1,  

 ekstrahent: etanol 50% (v/v)]                                                                      47 mg 

 Kwas  dehydrocholowy (Acidum dehydrocholicum)                        40  mg  

 Olejek eteryczny miętowy (Menthae piperitae aetheroleum)            15  mg    

 

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna, 

magnezu stearynian, talk, guma arabska, wapnia wodorofosforan dwuwodny, powidon, 

celuloza mikrokrystaliczna, substancja barwiąca (tlenek żelaza czarny + dwutlenek tytanu).  
 

Jak wygląda lek Raphacholin C i co zawiera opakowanie 
Lek Raphacholin C to okrągłe, l niące tabletki drażowane o barwie czarnej.  

Opakowanie jednostkowe - tekturowe pudełko zawiera 1 lub 2 blistry z folii Aluminium/PVC 

po 30  tabletek drażowanych.  
 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca 
Nazwa i adresŚ Wrocławskie Zakłady Zielarskie „HERBAPOL” S.A. 
                          ul. w. Mikołaja 65/68,  50-951 Wrocław 

Tel.: 71 33 57 225       

Fax: 71 372 47 40 

E-mail: herbapol@herbapol.pl    

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela 
podmiotu odpowiedzialnego: tel. 71 321-86-04 w.123 

 

  

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 
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