
ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата 

РОДИОЛЫ ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ 
(RHODIOLAE EXTRACTUM FLUIDUM) 

 
Состав лекарственного препарата: 
1 флакон препарата содержит: 
Действующие вещества: экстракт жидкий из корневищ с корнями родиолы розовой 
(Rhodiolae radix) (1: 1) (экстрагент - этанол 40%) - 50 мл. 
 
Лекарственная форма. Экстракт жидкий. 
 
Жидкость темно-бурого цвета с характерным ароматом. 
  
Название и местонахождения производителя.  
ПАО «Биолик», Украина,  
24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Ленина, 118. 
 
Название и местонахождения заявителя. 
ООО «Украинская фармацевтическая компания». 
Украина, 02660, г. Киев, ул. Старосельская, 1У. 
 
Фармакотерапевтическая группа. Тонизирующие средства. Код АТС А13А. 
 
Экстракт родиолы жидкий относится к группе тонизирующих средств, характеризуется 
адаптогенными свойствами благодаря содержанию в корневищах с корнями органических 
кислот, дубильных веществ, бета-ситостерина, двух кристаллических веществ: n-
оксифенил β-этанола n-тирозина и его гликозида n-оксифенил-β- (β-α глюкопиранозид) -
этанол родиолизида. Препарат повышает устойчивость организма к неблагоприятным 
факторам (переохлаждение, перегревание, кислородное голодание, различные стрессы), 
ослабляет психическое напряжение, повышает умственную и физическую 
работоспособность за счет оптимизации энергетических процессов и стимуляции функций 
центральной нервной системы. Получены экспериментальные данные о 
антиаритмическом действии экстракта родиолы жидкого. 
Показания. 
Астенические состояния, повышенная утомляемость, неврастения, вегетососудистая 
дистония, период реконвалесценции, снижение работоспособности. 
Противопоказания.  
Артериальная гипертензия, лихорадка, повышенная чувствительность к компонентам 
препарата, беременность, период кормления грудью, возраст до 18 лет. 
 
Надлежащие меры безопасности при применении. 
Родиолы экстракт жидкий не рекомендуют принимать во второй половине дня для 
предупреждения бессонницы, с осторожностью назначают лицам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и сахарным диабетом. 
 
Особые предостережения. 
Применение в период беременности или кормления грудью. 
Противопоказано. 
 
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или 



другими механизмами. 
Не выявлено. 
 
Дети. 
Не назначать детям (в возрасте до 18 лет). 
 
Способ применения и дозы.  
Препарат применяют взрослым внутрь по 5-10 капель 2-3 раза в день за 10 минут до еды. 
При астении, в психиатрической практике назначают сначала 10 капель 2-3 раза в день, 
постепенно повышая дозу до 30-40 капель на прием. Продолжительность лечения 1-2 
месяца. 
Передозировка.  
На данный момент информации о случаях передозировки не поступало. Возможна 
чрезмерная возбудимость, при которой рекомендуется отменить препарат. 
 
Побочные эффекты.  
Повышенная возбудимость, бессонница, головная боль, повышение артериального 
давления. Возможны случаи повышенной чувствительности к препарату, при которых 
необходима десенсибилизирующая терапия. 
 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды 
взаимодействий.  
Препарат может усиливать влияние ингибиторов МАО и других психостимулирующих 
средств. 
 
Срок годности. 
5 лет. 
Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке. 
 
Условия хранения.  
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. 
Хранить в недоступном для детей месте. 
 
Упаковка.  
По 25 мл, 50 мл во флаконах. 
 
Категория отпуска.  
Без рецепта. 
   



ІНСТРУКЦІЯ 
для медичного застосування препарату 

 
РОДІОЛИ ЕКСТРАКТ РІДКИЙ 

(RHODIOLAE EXTRACTUM FLUIDUM) 
 
Склад лікарського засобу: 
1 флакон препарату містить: 
діючі речовини: екстракт рідкий з кореневищ з коренями родіоли рожевої (Rhodiolae radix) 
(1:1) (екстрагент – етанол 40 %) – 50 мл. 
 
Лікарська форма. Екстракт рідкий. 
 
Рідина темно-бурого кольору з характерним ароматом. 
  
Назва і місцезнаходження виробника.  
ПАТ «Біолік», Україна,  
24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Леніна, 118. 
 
Назва і місцезнаходження заявника. 
ТОВ «Українська фармацевтична компанія». 
Україна, 02098, м. Київ, вул. Березняківська, 29. 
 
Фармакотерапевтична група. Тонізуючі засоби. Код АТС А13А. 
 
Екстракт родіоли рідкий належить до групи тонізуючих засобів, характеризується 
адаптогенними властивостями завдяки вмісту у кореневищах з коренями органічних 
кислот, дубильних речовин, бета-ситостерину, двох кристалічних речовин: n-оксифеніл β-
етанолу n-тирозину і його глікозиду n-оксифеніл-β-(β-α глюкопіранозиду)-етанолу 
родіолізиду. Препарат підвищує стійкість організму до несприятливих факторів 
(переохолодження, перегрівання, кисневе голодування, різні стреси), послаблює психічне 
напруження, підвищує розумову і фізичну працездатність за рахунок оптимізації 
енергетичних процесів і стимуляції функцій центральної нервової системи. Отримано 
експериментальні дані про антиаритмічну дію екстракту родіоли рідкого. 
 
Показання для застосування.  
Астенічні стани, підвищена втомлюваність, неврастенія, вегетосудинна дистонія, період 
реконвалесценції, зниження працездатності. 
 
Протипоказання.  
Артеріальна гіпертензія, пропасниця, підвищена чутливість до компонентів препарату,         
вагітність, період годування груддю, вік до 18 років. 
 



Належні заходи безпеки при застосуванні. 
Родіоли екстракт рідкий не рекомендують приймати у другій половині дня для               
попередження безсоння, з обережністю призначають препарат особам із серцево-
судинними захворюваннями та цукровим діабетом. 
 
Особливі застереження. 
Застосування у період вагітності або годування груддю. 
Протипоказане. 
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або 
роботі з іншими механізмами. 
Не виявлена. 
 
Діти. 
Не призначати дітям (віком до 18 років).  
 
Спосіб застосування та дози.  
Препарат застосовують дорослим внутрішньо по 5-10 крапель 2-3 рази на день за 10 
хвилин до їди. При астенії, у психіатричній практиці призначають спочатку 10 крапель 2-3 
рази на день, поступово підвищуючи дозу до 30-40 крапель на прийом. Тривалість 
лікування 1-2 місяці. 
 
Передозування.  
На сьогодні інформації про випадки передозування не надходило. Можлива надмірна 
збудливість, при якій рекомендується відмінити препарат. 
 
Побічні ефекти.  
Підвищена збудливість, безсоння, головний біль, підвищення артеріального тиску. 
Можливі випадки підвищеної чутливості до препарату, при яких необхідна 
десенсибілізувальна терапія. 
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.  
Препарат може посилювати вплив інгібіторів МАО й інших  психостимулювальних 
засобів. 
 
Термін придатності. 
5 років. 
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці. 
 
Умови зберігання.  
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. 
Зберігати в недоступному для дітей місці. 
 
Упаковка.  
По 25 мл, 50 мл у флаконах. 
 
Категорія відпуску.  
Без рецепта. 
 

 


