
Aviz sanitar nr. 2892  din  06.11.2017 
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

 
TINCTURĂ DE ODOLEAN-ElaDum 

tinctură 
 

Valeriana officinalis L. 
 

100 ml conține:  rizomi cu rădăcini de odolean 20 g; alcool etilic diluat 70%. 
 
Este un produs de origine vegetală, ce manifestă efect sedativ moderat datorită esterului 
borneolului şi acidului isovalererianic din uleiul volatil, valepotriaţilor şi alcaloizilor (valerină şi 
hotenină). Facilitează adormirea. Efectul sedativ se instalează lent, dar este stabil şi durabil. 
Valepotriaţii şi acidul valerianic mai manifestă proprietăţi moderate de înlăturare a spasmelor 
organelor digestive, mărește secreția bilei, stimulează secreţia gastrointestinală, moderează 
ritmul inimii, dilată vasele coronariene. Efectul se manifestă la utilizarea sistematică şi de durată. 
 
Domeniu de utilizare 
Dereglări funcţionale ale sistemului nervos central (excitabilitate sporită, iritabilitate, dereglări 
ale procesului de adormire şi somn); spasmul musculaturii netede a tractului digestiv. 
 
Mod de utilizare 
Produsul  se utilizează oral, după masă.  Adulţi: câte 20-30 picături de 3-4 ori pe zi.  
Copii până la 12 ani: doza unică - atâtea picături câţi ani are copilul; mai mari de 12 ani – câte 
15-20 picături de 2-3 ori pe zi.  
 
Efecte nedorite 
Rar - reacţii alergice. Dozele mari pot provoca apatie, slăbiciune, inhibiţie, scăderea capacităţii 
de muncă. 
 
Restricții în utilizare: 
Alergie  la componentele produsului. 
 
Atenționări: 
Acest produs conţine alcool etilic (etanol) 70% v/v. Poate fi dăunător persoanelor care fac abuz 
de alcool.  
Acest lucru trebuie avut în vedere la femeile gravide sau care alăptează, copii şi grupuri cu risc 
crescut cum sunt persoanele cu boli de ficat sau convulsii. 
Se recomandă utilizarea cu precauţie la persoanele, ce conduc vehicule sau exercită alte 
activităţi, ce solicită concentrare sporită a atenţiei şi reacţii psihomotorii rapide. 
 
Condiții de păstrare 
A se păstra la temperatura sub 25 °C.  
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Fabricat:  
SRL ElaDum Pharma 
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Câte 30 ml în flacon. 
  
Seria: a se vedea pe ambalaj.  
Data de expirare: a se vedea pe ambalaj. 


