
BIPACKSEDEL 

1 LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA 

Echinaforce, orala droppar, lösning 

2 VAD INNEHÅLLER ECHINAFORCE: 

1 ml (ca 40 droppar) innehåller motsvarande: 
Echinacea purpurea (L.) Moench (röd solhatt) ört, extrakt: 860 mg 
Echinacea purpurea radix (L.) Moench (röd solhatt) rot, extrakt: 45 mg 
Renat vatten, etanol. 
Alkoholhalt 66 % v/v. Motsvarar 528 mg alkohol per dos. 
 
Vid tillverkning av 1 ml Echinaforce orala droppar, lösning åtgår ca 320 mg färsk ört 
motsvarande ca 70 mg torkad ört och ca 18 mg färsk rot motsvarande ca 4 mg torkad rot. 

3 HUR VERKAR ECHINAFORCE? 

Echinaforce lindrar symtom vid förkylning. Verkningsmekanismen är inte känd. 

4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND  

Svenska Bioforce AB 
Box 147 
221 00 LUND 
046-23 47 00 
info@bioforce.se 

5 VAD ANVÄNDS ECHINAFORCE FÖR? 

Traditionellt använt för lindring av symtom vid förkylning. 

6 NÄR SKA ECHINAFORCE INTE ANVÄNDAS?  

Echinaforce skall inte användas av personer med fortskridande systemiska sjukdomar som 
tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdomar, multipel skleros, AIDS, HIV-infektion eller 
autoimmuna sjukdomar. Ej heller av personer med känd allergi mot korgblommiga växter  
t ex gråbo, kamomill, maskros och prästkrage. 

ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR ECHINAFORCE ANVÄNDS:  

Sluta att ta Echinaforce och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, 
tungan och/eller svalget, andnöd eller svårighet att svälja. Sluta ta Echinaforce om du får 
hudutslag. 
Echinaforce ska inte användas i längre perioder än 2 veckor per behandlingstillfälle. 
 
Detta läkemedel innehåller 66 % v/v etanol (alkohol), d v s upp till 528 mg alkohol per dos, 
motsvarande 13,2 ml starköl eller 5,5 ml vin per dos à 40 droppar. 
 
Skadligt för personer som lider av alkoholism. Skall uppmärksammas vid behandling av barn 
och av högriskgrupper såsom patienter med leversjukdomar eller epilepsi. 



 

GRAVIDITET 

Echinaforce skall inte användas under graviditet. 

AMNING 

Echinaforce skall inte användas under amning. 

TRAFIKVARNING 

- 

VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER ECHINAFORCE  

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är inte 
studerad. 

7 HUR SKALL DU ANVÄNDA ECHINAFORCE? 

Vuxna och barn över 12 år: 
1 ml (40 droppar) i 1/2 glas vatten 3-5 gånger dagligen.  
Vid förkylningssymtom bör behandlingen starta så snart som möjligt. 
Lösningen bör omskakas innan användning. 
 
Echinaforce skall inte användas i längre perioder än 2 veckor per behandlingstillfälle. 
Rekommenderas ej till barn under 12 år. 
 

BRUKSANVISNING 

- 

VAD SKALL MAN GÖRA OM MAN TAGIT FÖR STOR DOS? 

Om Du fått i Dig för stor mängd av Echinaforce kontakta alltid läkare, sjukhus eller 
Giftinformationscentralen tel. 112.  

8 VILKA BIVERKNINGAR KAN ECHINAFORCE GE? 

För produkter som innehåller Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag 
inklusive nässelfeber och klåda förekomma. I enstaka fall har även svåra 
överkänslighetsreaktioner såsom ansiktssvullnad, andningsbesvär och blodtrycksfall 
rapporterats. Risken förefaller högre hos personer med astma eller hösnuva. 
Kontakta läkare om du misstänker att Echinaforce gett dig allvarliga biverkningar. 

9 HUR SKA ECHINAFORCE FÖRVARAS? 

Förvaras vid högst 25 oC. 

10 VILKEN HÅLLBARHET HAR ECHINAFORCE? 

Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.  

11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN 

2005-12-20 


