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Quercus cortex 370 mg 
tabletka  
30 tabletek 
 
Działanie:  
Garbniki zawarte w korze dębu wykazują działanie ściągające, co powoduje hamowanie 
biegunki. 
 
Wskazania do stosowania: 
Tradycyjnie stosuje się w objawowym leczeniu łagodnych biegunek.  
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych 
wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. 
 
Przeciwwskazania: 
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje: czynną lub 
pomocnicze zawarte w preparacie. 
 
Środki ostrożności związane ze stosowaniem: 
Jeżeli biegunka nawraca lub pojawia się krew w stolcu, należy skonsultować się 
z lekarzem.  
 
Interakcje z innymi produktami leczniczymi oraz inne rodzaje interakcji: 
Lek może opóźniać wchłanianie innych równocześnie stosowanych leków. Dlatego 
lek ten powinien być przyjmowany przynajmniej na godzinę przed lub po 
zastosowaniu innych leków. 
 
Ostrzeżenia specjalne: 
Stosowanie leku u dzieci: 
Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania u osób poniżej 18 roku życia. 
 
Ciąża i karmienie piersią: 
Z powodu braku wystarczających danych, nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży lub laktacji. 
 
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn: 
Nieznany. 
 
Dawkowanie: 
Dorośli: doustnie 2 tabletki 3 razy dziennie.  
Nie stosować dłużej niż 3 dni. 
 
Przedawkowanie: 
Nie zarejestrowano przypadków przedawkowania. 
 
Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku: 
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 
 
W celu uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. 
 
Działania niepożądane: 
Mogą wystąpić reakcje alergiczne. 
W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych oraz działań niepożądanych, niewymienionych w 
ulotce, należy poinformować o nich lekarza. 
 
Przechowywanie leku: 
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Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu 
niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności. 
 
Skład leku: 
Quercus cortex - 370 mg 
Substancje pomocnicze: sól sodowa karboksymetyloskrobi C, krzemionka koloidalna bezwodna.  
 
Podmiot odpowiedzialny: 
Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Lubichowska 176 b 
83-200 Starogard Gd. 
tel. 58 561 20 08 
fax 58 561 20 16 
e-mail: poczta@labofarm.com.pl 
 
Wytwórca: 
Labofarm, 
ul. Lubichowska 176 b 
83-200 Starogard Gd. 
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