
І Н С Т Р У К Ц І Я 
для медичного застосування лікарського засобу 

 
ГЕНТОС 

(GENTOS®) 
 
Cклад: 
діючі речовини: 1 таблетка містить: Populus D1 25,0 мг; Sabal D6 37,2 мг; Conium D6 37,2 мг; Kalium 
іodatum D12  37,2 мг; Ferrum picrinicum D12  37,2 мг; 
допоміжні речовини: лактози моногідрат, крохмаль картопляний, магнію стеарат. 
 
Лікарська форма. Таблетки. 
Основні фізико-хімічні властивості: круглі плоскі таблетки від білого до ледь жовтуватого 
кольору з можливими вкрапленнями, з розподільною рискою. 
 
Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.  
 

Фармакологічні властивості.  
Фармакодинаміка.  
Препарат проявляє комплексну лікувальну дію на сечостатеву систему.  
У хворих на доброякісну гіперплазію (аденому) передміхурової залози відновлює фізіологічний 
баланс статевих гормонів, гальмує ріст передміхурової залози і покращує роботу сечового міхура, 
відновлює нормальне сечовипускання (зменшує затримку та підсилює струмінь сечі, полегшує 
процес спорожнення сечового міхура, знижує частоту сечовипускань, у тому числі в нічний час).  
Препарат проявляє протизапальну та протинабрякову дії, покращує кровообіг і зменшує застійні 
явища в органах малого таза, таким чином усуває одну з основних причин розвитку та загострення 
простатиту, забезпечує ефективну профілактику запальних ускладнень у хворих на аденому.  
У хворих на простатит препарат зменшує розлади сечовипускання, різі та біль при сечовипусканні, 
при статевому акті. Покращує склад секрету простати, що необхідно для реалізації чоловіком 
репродуктивної функції. Відновлює кавернозний кровотік, покращує статеву функцію хворих на 
простатит та доброякісну гіперплазію передміхурової залози, зменшує ризик розвитку 
безплідності та імпотенції. 
 
Клінічні характеристики. 
Показання.  
У комплексному лікуванні гострих і хронічних захворювань передміхурової залози (доброякісна 
гіперплазія передміхурової залози, простатит), захворювань сечового міхура (атонія сечового 
міхура, цистит) у чоловіків і жінок, порушень сечовипускання різного походження, у тому числі в 
післяопераційному періоді. 
 
Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату. Захворювання 
щитоподібної залози (гіпертиреоз). Підвищена чутливість до саліцилатів. 
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.  
Клінічно значуща взаємодія препарату Гентос® з іншими лікарськими засобами не встановлена. 
Препарат можна комбінувати з будь-якими лікарськими засобами та методами лікування, окрім 
мазей, які вміщують камфору, оскільки вони можуть впливати на дію препарату. 
При застосуванні зубних паст і крапель, що мають інтенсивний запах, обумовлений наявністю 
ментолу і евкаліпту, препарат слід приймати за півгодини до або півгодини після їх застосування.  
 
 
Особливості застосування. 
Лікарська форма таблетки містить лактозу, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами 
непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної 
мальабсорбції  замість таблеток Гентос® потрібно застосовувати препарат у формі крапель. 
Якщо симптоми захворювання зберігаються більше 7 днів від початку лікування, або з’являються 
нові симптоми при тривалому лікуванні, необхідно проконсультуватися з лікарем. 
Оскільки Гентос® містить рослинні природні компоненти, при зберіганні може спостерігатися 
незначна зміна смаку та кольору таблетки, що не призводить до зниження ефективності препарату. 
 



Застосування у період вагітності або годування груддю. Інформація щодо будь-якого ризику для 
плода та дитини від застосування препарату у період вагітності або годування груддю до цього 
часу  не зареєстрована. Рекомедується з обережністю застосовувати препарат у період вагітності 
або годування груддю. 
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими 
механізмами. Препарат не впливає або має незначний вплив на здатність керувати транспортними 
засобами та швидкість реакції під час роботи з механізмами.   
 
Спосіб застосування та дози.  
Дорослі та діти  віком від 12 років: по 1 таблетці 2 рази на добу. 
 
Для досягнення максимального ефекту препарат Гентос® слід приймати за 30 хв до або через          
1 годину після їди, таблетку рекомендується тримати у роті до повного розсмоктування.  
Для прискорення одужання на початку лікування, а також у випадках, що потребують швидкого 
усунення симптомів (наприклад, при циститі), у перші 2 доби лікування рекомендований прийом 
препарату 4 рази на добу, після чого приймати 2 рази на добу. 
 
Курс лікування:  
Тривалість лікування визначає лікар залежно від характеру захворювання.  
Зазвичай курс лікування становить: 
- при гострому простатиті, гострому циститі – 2 тижні; 
- при доброякісній гіперплазії (аденомі) передміхурової залози, хронічному простатиті, 

хронічному циститі, атонії сечового міхура, хронічних порушеннях сечовипускання різного 
походження – до 3 місяців. 

 
Діти. Через відсутність достатніх даних дітям віком до 12 років не рекомендовано застосовувати 
препарат. 
 
Передозування. Випадки передозування не виявлені. 
 
Побічні реакції. У виняткових випадках у осіб з гіперчутливістю на будь-який компонент 
препарату можливі алергічні реакції. 
 
Термін придатності. 5 років.  
 
Умови зберігання. Зберігати в оригінальній картонній упаковці при температурі не вище 30 С.  
Зберігати у недоступному для дітей місці.  
 
Упаковка. По 20 таблеток у блістері; по 1 або 2, або 3 блістери у картонній упаковці. 
 
Категорія відпуску. Без рецепта. 
 
Виробник. Ріхард Біттнер АГ. 
 
Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.   
Оссіахерштрассе 7, А-9560 Фельдкірхен, Австрія. 


