
УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства 

здравоохранения Украины
12.05.16 № 436

Регистрационное удостоверение
№ UA/3645/01/01

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного средства 

ИММУНОФИТ
Состав:
действующие вещества: 1 фильтр-пакет (2 г) 
содержит смесь лекарственного растительного 
сырья:
эхинацеи пурпурной корней (Echinaceae 

purpureae radix)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 340 мг,
левзеи корней (Leuzeae radix)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 340 мг,
шиповника плодов 

(Rosae pseudo-fructus)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 340 мг,
одуванчика лекарственного корней 

(Taraxaci officinalis radix)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 280 мг,
девясила корней (Inulae helenii radix)  .  .  . 280 мг,
солодки корней (Liquiritiae radix) .  .  .  .  .  .  . 280 мг,
аира корней (Calami radix)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140 мг.
Лекарственная форма. Сбор.
Основные физико-химические свойства: смесь 
кусочков различной формы серовато-зеленого 
цвета с коричнево-красными, оранжевыми, жел-
тыми и белыми включениями. Запах слабый, 
приятный.
Фармакотерапевтическая группа. 
Тонизирующие средства. Код АТХ А13А.
Фармакологические свойства.
Фармакодинамика. 
Препарат оказывает стимулирующее действие на 
центральную нервную систему, повышает тру-
доспособность, обладает адаптогенными свой-
ствами и повышает резистентность организма 
к воздействию физических и психических факто-
ров. Улучшает аппетит и пищеварение, нормали-
зует обмен веществ. Обладает спазмолитическим 
действием.
Клинические характеристики.
Показания. Профилактика простудных забо-
леваний. В комплексной терапии астенических 
состояний, физическом и умственном переутом-
лении; после перенесенных истощающих сома-
тических или инфекционных заболеваний, при 
алкоголизме, для повышения работоспособно-
сти при экстремальных условиях труда, а также 
при ухудшении аппетита.
Противопоказания. Повышенная чувствитель-
ность к каким-либо компонентам препарата. 
Аллергия к растениям семейства астровых 
(Compositae/Asteraceae), туберкулез, иммуносу-
прессия (онкологические заболевания), аутоим-
мунные заболевания (коллагенозы, рассеянный 
склероз), заболевания лейкоцитарной системы 
крови (лейкоз, агранулоцитоз), иммунодефицит 
(СПИД/ВИЧ-инфекция), ревматизм, тромбо-
флебит, острая и хроническая почечная недо-
статочность, острая и хроническая печеночная 
недостаточность, цирроз печени, холестатиче-
ские расстройства, гипокалиемия, повышенное 
нервное возбуждение, артериальная гипертен-
зия ІІІ степени, органические поражения сердца 
(миокардит, перикардит, инфаркт миокарда), тя-
желая степень ожирения.
Особые меры безопасности. Следует с осто-
рожностью применять при повышенной сверты-
ваемости крови и больным сахарным диабетом.
Взаимодействие с другими лекарственными 
средствами и другие виды взаимодействий. 
При длительном применении одновременно 
с сердечными гликозидами, адренокортикосте-
роидами, антиаритмическими препаратами (хи-
нидин), слабительными средствами, тиазидными 
и петлевыми диуретиками возможно нарушение 
водно-электролитного баланса.
В результате иммуностимулирующего действия 
эхинацеи может снизиться эффективность пре-
паратов, оказывающих иммунодепрессивное 
действие.
Не рекомендуется применять одновременно 
с препаратами, которые оказывают гепатоток-
сическое действие: амиодарон, метотрексат, 

кетоконазол и стероидные препараты.
Особенности применения. Не рекомендуется 
применять препарат в течение длительного вре-
мени (более 8 недель).
Применение в период беременности или кормле-
ния грудью. В связи с отсутствием достаточного 
опыта применения препарата в период беремен-
ности его не следует применять у данной катего-
рии пациентов. При необходимости применения 
препарата в период лактации следует прекратить 
кормление грудью.
Способность влиять на скорость реакции при 
управлении автотранспортом или другими ме-
ханизмами. Не влияет.
Способ применения и дозы. 2 фильтр-пакета за-
лить 150 мл кипятка, настоять в закрытой посуде 
в течение 15 минут.
Взрослым и детям с 12 лет принимать в теплом 
виде по 150 мл за 20-30 минут до еды 3 раза в сут-
ки (последний прием – не позднее 17 часов).
Длительность применения устанавливает врач. 
Обычно курс лечения составляет 15-20 дней.
При необходимости по назначению врача курс 
лечения можно повторить.
Дети. Препарат противопоказан детям до 12 лет.
Передозировка. Возможно усиление проявлений 
побочных реакций, а также тошнота, рвота, на-
рушение со стороны пищеварительного тракта, 
повышенная возбудимость, нарушение сна. 
Побочные реакции. Препарат обычно хорошо 
переносится пациентами и до сих пор не вы-
зывал побочных реакций. Однако, учитывая 
многокомпонентный состав препарата, из ли-
тературных источников известно, что приме-
нение отдельных его компонентов, в частности 
корней эхинацеи пурпурной, может вызывать 
аллергические реакции в виде покраснения или 
отека кожи, высыпаний, зуда, крапивницы, ан-
гионевротического отека, затруднения дыхания, 
анафилактического шока, синдрома Стивенса-
Джонсона; лейкопению (при долговременном 
приеме). В редких случаях возможна тошнота, 
рвота, диарея, которые исчезают после прекра-
щения применения препарата. Также длитель-
ное применение корней солодки (более 8 недель) 
в чрезмерных дозах может привести к наруше-
нию водно-электролитного баланса (образова-
ние отеков, развитие гипокалиемии, повышение 
артериального давления). Поэтому, несмотря на 
то, что сбор ИММУНОФИТ содержит неболь-
шие количества каждого из компонентов, в от-
дельных случаях, как правило, при индивиду-
альной гиперчувствительности к компонентам 
препарата или нарушении рекомендованного 
режима приема вышеуказанные проявления не 
исключены.
В случае появления каких-либо негативных ре-
акций необходимо обратиться к врачу.
Срок годности. 2 года. Не применять после окон-
чания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения. В оригинальной упаковке 
при температуре не выше 25 °С и недоступном 
для детей месте.
Упаковка. По 2 г в фильтр-пакете № 20.
Категория отпуска. Без рецепта.
Производитель. ООО «Научно-производствен-
ная фармацевтическая компания «ЭЙМ».
Местонахождение производителя и его адрес 
места осуществления деятельности. Украина, 
61091, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Харьков-
ских дивизий, 20 лит. «А-5».

Дата последнего пересмотра. 12.05.2016.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства 

охорони здоров’я України
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Реєстраційне посвідчення
№ UA/3645/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу 

ІМУНОФІТ

Склад:
діючі речовини: 1 фільтр-пакет (2 г) містить су-
міш лікарської рослинної сировини:
ехінацеї пурпурової коренів 

(Echinaceae purpureae radix)  .  .  .  .  .  .  .  .  . 340 мг,
левзеї коренів (Leuzeae radix)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 340 мг,
шипшини плодів 

(Rosae pseudo-fructus)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 340 мг,
кульбаби лікарської коренів 

(Taraxaci officinalis radix)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 280 мг,
оману коренів (Inulae helenii radix)  .  .  .  .  . 280 мг,
солодки коренів (Liquiritiae radix)  .  .  .  .  .  . 280 мг,
аїру коренів (Calami radix)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140 мг.
Лікарська форма. Збір.
Основні фізико-хімічні властивості: суміш шма-
точків різної форми сірувато-зеленого кольору 
з коричнево-червоними, оранжевими, жовтими 
і білими включеннями. Запах слабкий, приємний.
Фармакотерапевтична група. 
Тонізуючі засоби. Код АТХ А13А.
Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка. 
Препарат чинить стимулюючу дію на центральну 
нервову систему, підвищує працездатність, має 
адаптогенні властивості і підвищує резистент-
ність організму до впливу фізичних і психічних 
факторів. Поліпшує апетит і травлення, нормалі-
зує обмін речовин. Має спазмолітичну дію.
Клінічні характеристики.
Показання. Профілактика застудних захворю-
вань. У комплексній терапії астенічних станів, 
фізичної та розумової перевтоми; після перене-
сених виснажливих соматичних або інфекційних 
захворювань, при алкоголізмі, для підвищення 
працездатності при екстремальних умовах праці, 
а також при погіршенні апетиту.
Протипоказання. Підвищена чутливість до 
будь-яких компонентів препарату. Алергія до 
рослин родини айстрових (Compositae/Aster-
aceae), туберкульоз, імуносупресія (онкологічні 
захворювання), аутоімунні захворювання (кола-
генози, розсіяний склероз), захворювання лейко-
цитарної системи крові (лейкоз, агранулоцитоз), 
імунодефіцит (СНІД/ВІЛ-інфекція), ревматизм, 
тромбофлебіт, гостра та хронічна ниркова не-
достатність, гостра та хронічна печінкова недо-
статність, цироз печінки, холестатичні розлади, 
гіпокаліємія, підвищене нервове збудження, 
артеріальна гіпертензія ІІІ ступеня, органічні 
ураження серця (міокардит, перикардит, інфаркт 
міокарда), тяжкий ступінь ожиріння.
Особливі заходи безпеки. Слід з обережністю за-
стосовувати при підвищеному згортанні крові та 
хворим на цукровий діабет.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та 
інші види взаємодій. При тривалому застосуванні 
одночасно з серцевими глікозидами, адренокор-
тикостероїдами, антиаритмічними пре па ратами 
(хінідин), проносними засобами, тіази дними та 
петльовими діуретиками можливе порушення 
водно-електролітного балансу.
Унаслідок імуностимулюючої дії ехінацеї може 
знизитися ефективність препаратів, що мають 
імунодепресивну дію.
Не рекомендується застосовувати одночасно 
з препаратами, що мають гепатотоксичну дію: 
аміодарон, метотрексат, кетоконазол та стероїдні 
препарати.
Особливості застосування. Не рекомендується 
застосовувати препарат протягом тривалого часу 
(більше 8 тижнів).

Застосування у період вагітності або годування 
груддю. У зв'язку з відсутністю достатнього до-
свіду застосування препарату в період вагітності 
його не слід застосовувати у даної категорії па-
цієнтів. При необхідності застосування препа-
рату у період лактації слід припинити годування 
груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при 
керуванні автотранспортом або іншими меха-
нізмами. Не впливає.
Спосіб застосування та дози. 2 фільтр-пакети 
залити 150 мл окропу, настояти у закритому по-
суді протягом 15 хвилин.
Дорослим та дітям віком від 12 років приймати 
у теплому вигляді по 150 мл за 20-30 хвилин до 
їди 3 рази на добу (останній прийом – не пізніше 
17 години).
Тривалість застосування визначає лікар. Зазви-
чай курс лікування становить 15-20 днів. При 
необхідності за призначенням лікаря курс ліку-
вання можна повторити.
Діти. Препарат протипоказаний дітям віком до 
12 років.
Передозування. Можливе посилення проявів 
побічних реакцій, а також нудота, блювання, по-
рушення з боку травного тракту, підвищена збуд-
ливість, розлади сну.
Побічні реакції. Препарат зазвичай добре пере-
носиться пацієнтами та досі не викликав побіч-
них реакцій. Однак, враховуючи багатокомпо-
нентний склад препарату, з літературних джерел 
відомо, що застосування окремих його компо-
нентів, зокрема коренів ехінацеї пурпурової, 
може спричиняти алергічні реакції у вигляді по-
червоніння або набряку шкіри, висипань, свер-
бежу, кропив’янки, ангіоневротичного набряку, 
утруднення дихання, анафілактичного шоку, 
синдрому Стівенса-Джонсона; лейкопенію (при 
довготривалому вживанні). У рідкісних випадках 
можлива нудота, блювання, діарея, які минають 
після припинення застосування препарату. Також 
тривале застосування коренів солодки (більше 
8 тижнів) у надмірних дозах може призвести до 
порушення водно-електролітного балансу (утво-
рення набряків, розвиток гіпокаліємії, підвищен-
ня артеріального тиску). Тому, незважаючи на те, 
що збір ІМУНОФІТ містить невеликі кількості 
кожного з компонентів, в окремих випадках, як 
правило, при індивідуальній гіперчутливості до 
компонентів препарату або порушенні рекомен-
дованого режиму прийому вищезазначені про-
яви не виключені.
У випадку появи будь-яких негативних реакцій 
необхідно звернутися до лікаря.
Термін придатності. 2 роки. Не застосовувати 
після завершення терміну придатності, зазначе-
ного на упаковці.
Умови зберігання. В оригінальній упаковці при 
температурі не вище 25 °С та недоступному для 
дітей місці.
Упаковка. По 2 г у фільтр-пакеті № 20.
Категорія відпуску. Без рецепта.
Виробник. ТОВ «Науково-виробнича фармацев-
тична компанія «ЕЙМ».
Місцезнаходження виробника та його адреса 
місця провадження діяльності. Україна, 61091, 
Харківська обл., м. Харків, вул. Харківських ди-
візій, 20 літ. «А-5».

Дата останнього перегляду. 12.05.2016.


