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AFLUBIN (R) 
General information:

Main physical and chemical properties: transparent

liquid from colorless to yellowish color without specific

odor with a slight taste of gentian;

composition: 100 ml of Aflubin drops contains: Gentiana

D11 ml, Aconitum D6 10 ml, Bryonia D6 10 ml, Ferrum

phosphoricum D12 10 ml, Acidum sarcolacticum D12 10

ml; excipients: 43% ethanol by weight

Release form: oral drops.

Pharmacotherapeutic group: Complex homeopathic

medicine.  ATC Code: R05X.

Pharmacology.

Pharmacodynamics.

The medicine stimulates the synthesis of interferon and

cellular component of immune system, which allows it to

be used at different stages of the infection (both for

prevention and treatment of the disease). It has an anti-

inflammatory effect on mucous and synovial

membranes, which leads to the reduction of exudation

and edema symptoms It helps to reduce intoxication and

has a mild antipyretic effect.

The dual mechanism of action is provided both by

improving the of the systemic and local immunity, and

direct antiviral action of this medicine.

According to clinical studies, the preventive use of the

medicine several times reduces the risk of viral

respiratory diseases or influenza. When used for

treatment, it accelerates recovery, prevents

complications.

Pharmacokinetics. Not studied for homeopathic

medicines

Indications.

The medicine is indicated for the prevention and

treatment of influenza and any other respiratory viral

infections. It is used in the complex treatment of other

inflammatory and rheumatic diseases accompanied by

joint pain.

ІНСТРУКЦІЯ для медичного

застосування препарату

АФЛУБІН (R)  (AFLUBIN)
Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості:прозора від

безбарвного до ледь жовтуватого кольору рідина без

специфічного запаху з легким присмаком тирличу;

склад:100 мл містять Gentiana D11 мл, Aconitum D6 10 мл,

Bryonia D6 10 мл, Ferrum phosphoricum D12 10 мл,Acidum

sarcolacticum D12 10 мл; допоміжні речовини:етиловий

спирт 43 % завагою.

 Форма випуску.Краплі для перорального застосування.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний

препарат. КодАТС R05X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Препарат стимулює синтез інтерферону і клітинну ланку

імунітету, що дозволяє застосовувати його на різних

стадіях інфекційного процесу (як для профілактики, так і

для лікування). Виявляє протизапальну діюна слизові та

синовіальні оболонки, що призводить до зниження явищ

ексудації танабряку. Має дезінтоксикаційну та м`яку

жарознижувальну дію.

Подвійний механізм дії забезпечується як через

покращання системного та місцевого імунітету організму,

так і прямою противірусною дією

препарату.

За даними клінічних спостережень при профілактичному

застосуванні препаратув декілька разів зменшує

ймовірність захворювання на грип та еспіраторні вірусні

інфекції. При лікуванні вдвічі прискорює одужання,

запобігає ускладненням.

Фармакокінетика.Для гомеопатичних лікарських засобів

не вивчається.

Показання для застосування. Профілактика та лікування

грипу та будь-яких інших респіраторних вірусних

інфекцій. У комплексному лікуванні запальних і

ревматичних захворювань із болем у суглобах.


