
Ha veseköve van vagy volt, orvosa részletesen tájékoztatta a teen
dôkrôl. Ma már a vesekô tulajdonságaihoz lehet igazítani a legked
vezôbb orvosi beavatkozást. Az orvosa tanácsolhatja, hogy várjon 
és természetes úton szabaduljon meg a kôtôl. Javasolhat ultrahan
gos kôzúzást vagy mûtéti beavatkozást.
A vesekô okozta fájdalom az egyik legkínzóbb fájdalom. Olvassa 
végig ezt a tájékoztatót és igyekezzék betartani az önre vonatkozó 
útmutatást. 
Kezelés nélkül egy éven belül az esetek 15 százalékban, öt éven 
belül 35 százalékban, és tíz év elteltével 50 százalékban újra képzô
dik a vese kô. Igen gyakori betegség, a lakosság 2–3 százaléka 
szenved vesekô betegségben. Tízezer ember közül évente 17–25 
betegnél jelentkezik újonnan felismert vesekô.
Valószínûbb az elôfordulása, ha már volt veseköve, vagy elôfordult 
a családban. A harminc és hatvan év közötti férfi korcsoport a leg
hajlamosabb vesekôre, de egyre gyakoribb a fiatalok között!
Kis figyelemmel és önfegyelemmel rengeteget tehet, hogy késlel
tesse, vagy teljesen megelôzze újabb vesekô képzôdését.

Sok vizet igy on!  Álta lá nos sza bály , hogy aki nek volt már vese köve, annyi folya  dé kot fogyasz
szon, hogy napi vize lete legyen több 2 li ter nél. Kellô mennyi ségû, rend sze re sen fogyasz tott 
folya dék hiá nyá ban be  sûrû sö dik a kép zôdô vize let és meg indul a kövek mag vát al ko tó kris tály
ma gok ki csa pó dása. Bôsé ges mennyi ségû folya dék fo gyasz  tá sá val és rend sze res moz gás sal 
eze ket a mag vakat, kép  zô dött szem csé ket spon tán kiü rít jük a vize let tel. Nem hang súlyoz ható 
elég szer a bôsé ges folya dék fogyasztása. Ha a fog  lal ko zása miatt nem jut rend sze res idô kö
zönként ivó víz hez, ké szítse maga mellé, tegye tás ká jába a palac kos vizet vagy ter mosz  ban teát. 
Igy on étke zé sek után két pohár és este lefek vés elôtt is leg alább egy pohár vizet. Ha foko zó dik 
a szer ve zet folya dék vesz te sége, ez növeli a vese kô kép zô dés lehe tô sé gét. A szo kat la nul nagy, 
foko zott folya dék vesz tés épp úgy a vize let be sû rû  sö dé sé hez vezet het. A szá raz, nyári klíma, 
ki adós napo zás, láz zal, izz adás sal járó beteg ségek, tar tós has me nés, há nyás, de vize let haj tók, 
has haj tók fogyasz tása, vagy föl fá zás sal járó gya ko ribb vize le t ürí tés, még a sza una, vagy meg
erôl tetô sport is elô  idéz   het viszony la gos folya dék hi ányt.

A folya dék pót lása  A nap já ban rend sze re sen fogyasz tott folya dék lehet víz, ásvá nyi a nyag    ban 
sze  gény ásvány víz, lehe tô leg szén sav men tes üdí tô i tal, hígí  tott gyü mölcs lé, gyógy növény bôl 
készí tett tea. Aján lott a gyógy növé nyek bôl, ilyen a med ve szôlô, hársfa, bodza  gyö kér, kamilla, 
kevés, vagy cukor nél kül készí tett tea. A valódi tea, szén sa vas üdí tôk, a kávé, az alko ho los ita lok 
(még a sör is!), kerü lendô. Kevés sör, vagy híg fröccs megen ge dett csak. Ne feledje, vigye magá
val ter mosz ban, palack ban az ita lát, ha gátolt a folya dék hoz zá fér he tése.

Étke zés  A veseköve kémiai összetételétôl függhet, milyen típusú diétát célszerû követnie.  
A szigorú diétától átmenetileg el lehet tekinteni, ez segíti a kezelésben való tartós együttmûködést. 
A tartós, nagyon szigorú étkezési megszorítások esetleg hiánybetegséghez vezethetnek.

Kal cium oxa lát kövek  A tej ter mé kek fogyasz  tá sát csök  kent  se. Ha son  lóan az oxa lát ban gaz
dag cso ko ládé, kóla fé lék, a spe  nót, kávé, rebar bara, föl di mo gyoró is rit káb ban kerül jön asz tal ra. 
Aján lott a tel jes ôr lésû gabo ná ból készült élel mi szer, tész ta fé lék, nö vé nyi ola jok és ebbôl készült 
mar ga ri nok, gyü möl csök, (kivéve a szilva, áfo nya, egres, málna). A gyü möl csök közül elsô sor ban 
a cit rom, narancs gr apef ruit java solt. A zöld ség fé lék nyer sen és pá rolva egya ránt fogyaszt ha tók, 
kivéve szá raz bab és borsó, spárga, brok koli, spe nót, sóska, cékla. Fogyaszt hat gom  bát, len csét, 
rizst, bur go nyát. Amennyi ben csont rit  ku lá sára kál ci um pót lást ren del tek, pl. a kál   cium cit rát sója 
aján lott.

Húgy sav kövek  Kerül jék a marha és ser téshús, a bel sô  sé gek (máj, vese, agy velô), hal él ve
ze  tét. Egyéb hús féle sé gek, fehér hal  hús, baromfi fogyasz tása hetente 2–3 al ka  lom mal java sol
ható. Fogyassza nak sok zöld séget és gyü möl csöt bár mi lyen for má ban, kor láto zás nél küli meny 
nyi   ség ben. Lehe tô leg ne igya nak alko ho los ita lt, fôként a vörös bor káros. Édes  séget, amennyi 
ben egyéb ki záró oka nincs, mér ték le te sen.

Cisz tin kö vek  Szi gorú fehér je sze gény dié tát tar tson. Naponta sok, akár 4–5 liter folya dé kot 
igya nak. Kevés hal, marha, tojás java solt. Ros tos zöld ség fé lék aján lot tak. Kerül jék a Cvita  min 
nagy adag ját, (100 mg a szo ká sos napi adag, de legfeljebb 250 mg ajánlott). Nem java sol ható a 
szi gorú vege ta ri á nus étrend.

Élet mód  A moz gás leg alább annyira fon tos a vese kö ves ség kia la ku lása ellen, a kép zôdô  
kris tály magkez de mé nyek, a kis méretû kövek, ho mok spon tán kiü rí tése érde ké ben, mint a meg
felelô mennyi sé gû folya dék ivása.
A lép csôn járás, a kerék páro zás, a séta, a tánc, vagy bár mi lyen fizi kai akti vi tás a jav unkat szol
gálja, akár csak a kirán du lás, turis tás  ko dás.
A föl fá zás, vagy más ok miatt kia la kuló húgyúti fer tô zés is elô segít  heti a vese kô kép zô dé sét. 
Gyak ran ki mutat ható a vese kô meg  jele né sét meg elôzô húgyúti fer tô zés.
A feszült sé gek kel, ide ges ke dés sel, stresszel teli élet mód dal is össze füg gésbe hoz ható a vese kô 
kia la ku lása. A lel ki ter he lést je len tô okok föl tá rása, tuda to sí tása, le küz dése, eset leg élet mód beli 
vál toz ta tás az egész ségét szol gálja.

Tüne tek  A vese kô gyak ran sem mi lyen tüne tet nem okoz és las san lap pang va növek szik a 
vesé  ben. Más ese tek ben, tel jes jó lét köze pén, hir te len igen heves gör csös fáj dal mat okoz. Ilyen 
eset ben min  dig sza kor vos hoz kell for dulni mert más igen súlyos beteg sége ket utá noz hat. A ve se
  köves roham után a vize let gyak ran véres lehet. Ebbe azon ban senki ne nyu god jék bele, min den 
vér vi ze lés rész letes uro ló giai kivizs gá lást igé nyel.

A kockázatokról és a mellékhatásokról 
olvassa el a beteg tájé koz   tatót,  

vagy kérdezze meg kezelôorvosát, 
gyógysze ré szét!

lágy kapszula •belsőleges oldatos cseppek

lásd 2–3. oldal

Vény nélkül, gyógyszertárakban
kapható gyógyszer!

VESEKÔ

Magyarországi képviselô: 
SATCO Kft.
Telefon: (+361) 3710530 
Tel./fax: (+361) 3710531
Email: satco@satco.tonline.hu
www.satco.hu
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Részletek a betegtájékoztatóból:

MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A ROWATINEX CSEPPEK ÉS MILYEN 
BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?
A Rowatinex vese és húgyúti megbetegedések (pl. vesekô vagy a húgyvezetékben 
lévô kô és az ezekhez kapcsolódó tünetek) kezelésére, valamint az újbóli kôképzô
dés gátlására, továbbá enyhe húgyúti fertôzésben a vizeletelválasztás elôsegítésére 
szolgáló gyulladáscsökkentô és enyhe antibakteriális hatású, simaizmok görcsét 
oldó gyógyszerkészítmény.
TUDNIVALÓK A ROWATINEX CSEPPEK SZEDÉSE ELÔTT
Ne  szedje  a  Rowatinex  cseppeket, ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagokra 
vagy a Rowatinex cseppek egyéb összetevôire; ha májelégtelenségben szenved; ha 
veseelégtelenségben szenved. Figyelmeztetések és óvintézkedések: súlyos gör
csök, súlyos húgyúti fertôzések és a vizeletelválasztás megszûnésének kezelésére 
a gyógyszerkészítmény nem alkalmas. Gyermek korban kellô klinikai tapasztalat 
hiányában a készítmény nem szedhetô. 
A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek: feltétlenül tájékoztassa 
kezelôorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb 
gyógyszereirôl, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is. Más gyógyszer
rel egyidejûleg csak orvosi utasításra szedhetô, mivel a gyógyszerek hatása módo
sulhat az együttes alkalmazás során.
Terhesség és szoptatás: ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a 
terhesség lehetôsége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer szedése elôtt beszél
jen kezelôorvosával vagy gyógy szerészével. Rowatinex cseppek a terhesség elsô 
harmadában és szoptatás ideje alatt nem szedhetô.
HOGYAN KELL SZEDNI A ROWATINEX CSEPPEKET?
A Rowatinex cseppeket mindig az orvos által elmondottaknak megfelelôen szedje. 
Amennyiben nem biztos az adagolást illetôen, kérdezze meg orvosát vagy gyógy
szerészét. A készítmény ajánlott adagja felnôtteknek naponta 4–5ször 3–5 csepp, 
étkezés elôtt fél órával (kevés cukorra cseppentve). Vesegörcsben 20–30 csepp 
ajánlott, ami ha szükséges, 20 perc múlva megismételhetô.
Ha az elôírtnál több Rowatinex cseppet vett be
A túladagolás tünetei: az illóolajok nagy adagban a központi idegrendszer mûködé 
sét gátolják, ami légzési elégtelenséghez, bódultsághoz, a görcskészség fokozódá
sához vezethet. A gyomor ingerlésével émelygést, hányást, hasmenést idézhet elô.
Mi a teendô a túladagolás esetén? 
Gyomormosás, tüneti kezelés javasolt.  A szív, légzés, vese és májfunkció ellen
ôrzése ajánlott.
Ha elfelejtette bevenni a Rowatinex cseppeket 
Ne vegyen be dupla adagot az elfelejtett cseppek pótlására. A következô adagot 
vegye be a megszokott idôpontban. Ha bármilyen további kérdése van a készítmény 
alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.
LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK
Mint minden gyógyszer, így a Rowatinex cseppek is okozhatnak mellékhatásokat, 
amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek. Ritkán enyhe és átmeneti gyomor
panaszok, hányás, gyomorégés elôfordulhat. Esetenként kámforszerû utóíz érzés 
tapasztalható. Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelôor
vosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen 
lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.
MILYEN A KÉSZÍTMÉNY KüLLEME ÉS MIT TARTALMAZ A CSOMAGOLÁS?
10 ml olaj garanciazáras, csavaros alumínium kupakkal lezárt barna üvegben.  
Az üveg és egy fehér, HDPE csavaros kupak színtelen, LDPE cseppentôbetéttel 
cseppentô dobozban.
A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2011. december
OGYIT7612/01                                 A teljes szöveg megtalálható: www.satco.hu

Részletek a betegtájékoztatóból:

MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A ROWATINEX LÁGY KAPSZULA  
ÉS MILYEN BETEG SÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?
A Rowatinex vese és húgyúti megbetegedések (pl. vesekô vagy a húgyvezetékben 
lévô kô és az ezekhez kapcsolódó tünetek) kezelésére, valamint az újbóli kôképzô
dés gátlására, továbbá enyhe húgyúti fertôzésben a vizeletelválasztás elôsegítésére 
szolgáló gyulladáscsökkentô és enyhe antibakteriális hatású, simaizmok görcsét 
oldó gyógyszerkészítmény.
TUDNIVALÓK A ROWATINEX LÁGY KAPSZULA SZEDÉSE ELÔTT
Ne szedje a Rowatinex lágy kapszulát, ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagokra 
vagy a Rowa tinex kapszula egyéb összetevôire; ha májelégtelenségben szenved; 
ha veseelégtelenségben szen ved. Figyelmeztetések  és  óvintézkedések: súlyos 
görcsök, súlyos húgyúti fertôzések és a vizeletelválasztás megszûnésének kezelé
sére a gyógyszerkészítmény nem alkalmas. Gyermek korban kellô klinikai tapasz-
talat hiányában a készítmény nem szedhetô. 
A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek: feltétlenül tájékoztassa 
kezelôorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb 
gyógyszereirôl, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is. Más gyógyszer
rel egyidejûleg csak orvosi utasításra szedhetô, mivel a gyógyszerek hatása módo
sulhat az együttes alkalmazás során. 
Terhesség és szoptatás: ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a 
terhesség lehe tô  sége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer szedése elôtt beszél
jen kezelôorvosával vagy gyógy szerészével. A Rowatinex kapszula a terhesség elsô 
harmadában és szoptatás ideje alatt nem szedhetô. A Rowatinex  lágy kapszula 
sunset yellow színezôanyagot tartalmaz, mely aller giás reakciót okozhat.
HOGYAN KELL SZEDNI A ROWATINEX LÁGY KAPSZULÁT?
A Rowatinex kapszulát mindig az orvos által elmondottaknak megfelelôen szedje. 
Amennyiben nem biztos az adagolást illetôen, kérdezze meg orvosát vagy gyógy
szerészét. A készítmény ajánlott adagja felnôtteknek naponta 3–4szer 1, esetleg  
2 kapszula az étkezés elôtt fél órával.
Ha az elôírtnál több Rowatinex lágy kapszulát vett be 
A túladagolás tünetei: az illóolajok nagy adagban a központi idegrendszer mûködé
sét gátolják, ami légzési elégtelenséghez, bódultsághoz, a görcskészség fokozódá
sához vezethet. A gyomor ingerlésével émelygést, hányást, has menést idézhet elô.
Mi a teendô a túladagolás esetén? 
Gyomormosás, tüneti kezelés javasolt. A szív, légzés, vese és májfunkció ellen
ôrzése ajánlott.
Ha elfelejtette bevenni a Rowatinex lágy kapszulát
Ne vegyen be dupla adagot az elfelejtett kapszula pótlására. A következô adagot 
vegye be a megszokott idôpontban. Ha bármilyen további kérdése van a készítmény 
alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.
LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK
Mint minden gyógyszer, így a Rowatinex lágy kapszula is okozhat mellékhatásokat, 
amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek. Ritkán enyhe és átmeneti gyomor
panaszok, hányás, gyomorégés elôfordulhat. Esetenként kámforszerû utóíz érzés 
tapasztalható. Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelôor
vosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen 
lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.
MILYEN A KÉSZÍTMÉNY KüLLEME ÉS MIT TARTALMAZ A CSOMAGOLÁS?
100 mg tiszta, fényes, színtelen, jellegzetes szagú és ízû folyadék sárga színû, 
gömb alakú, kb. 6,3 mm átmérôjû lágy zselatin kapszulában. 30 db kapszula PVC//
Al buborékcsomagolásban és dobozban.
A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2011. december
OGYIT4912/03                                   A teljes szöveg megtalálható: www.satco.hu

lágy kapszula belsőleges oldatos cseppek
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