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ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату 

КАТАРІЯ

Склад лікарського засобу:
діюча речовина: sodium citrate;
1 саше (5,6 г гранул) містить натрію цитрату 4 г;
допоміжні речовини: сахароза, сахарин натрію, смакова добавка клюква 191121.

Лікарська форма. Гранули.

Білі або майже білі сипучі гранули з приємним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника. 
КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД.
СП 289 (A), РІІКО Індл. Ареа Чопанкі, Бхіваді (Радж.), Індія. 

Фармакотерапевтична група. 
Засоби, що застосовуються в урології. Код АТС G04B X.

Натрію  цитрат  метаболізується  в  бікарбонат,  який  сприяє  регресії  дизурії,  що
спостерігається при циститі,  зменшує кислотність сечі, спричинюючи підлужування. 

Показання для застосування. 
Полегшення симптомів циститу у жінок.

Протипоказання. 
Підвищена  чутливість  до  натрію  цитрату  та  компонентів  препарату.  Протипоказаний
пацієнткам  із цукровим діабетом, серцевими захворюваннями, артеріальною гіпертензією,
захворюваннями нирок або пацієнткам, які знаходяться на низькосольовій дієті. 

Особливі застереження.
Якщо симптоми зберігаються після двох днів лікування, необхідно звернутися до лікаря. 

Застосування у період вагітності або годування груддю. 
Протипоказано під час вагітності та годуванню груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з
іншими механізмами. 
Не встановлено.  

Діти. 
Не рекомендується.



Спосіб застосування та дози. 
Жінки (дорослі)
Вміст одного саше розчинити в склянці води.
Приймати внутрішньо по 1 саше 3 рази на добу  протягом 48 годин.
Приготовлений розчин необхідно використати одразу. 
Чоловіки та діти
Не рекомендується.

Передозування. 
Необхідно проводити симптоматичне лікування у випадку небажаного передозування даного
препарату.  

Побічні ефекти. 
У поодиноких випадках – шкірні висипання, біль у животі. 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. 
Дотепер невідома.

Термін придатності. 
2 роки.

Умови зберігання. 
Зберігати при температурі не вище 25 °С в сухому, захищеному від світла та недоступному
для дітей місці. 

Упаковка. 
По 5,6 г гранул  в саше № 1, по 6 саше в картонній коробці.

Категорія відпуску. 
Без рецепта.

Дата останнього перегляду.
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