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HRAST - skorja
(Quercus cortex, Quercus species)

ZDRAVILNI ČAJ. GALENSKI IZDELEK.

Izdeluje: 
Celjske lekarne
GALENSKI LABORATORIJ 
Vodnikova ulica 1, Celje

Izdaja zdravila je
brez recepta v lekarnah.

Vsebina: 120 g

UČINKOVINE
Glavna učinkovina hrastove skorje so čreslovine katehinskega tipa.

DELOVANJE
Čreslovine zavirajo vnetja in blažijo draženje in skelenje. Zmanjšajo bolezensko izločanje iz 
poškodovane kože ali sluznic. Zmanjšajo izločanje žlez znojnic. Hrastova skorja se zunanje uporablja 
pri vnetnih kožnih obolenjih (rosečih se ekcemih, vnetih kožnih gubah), srbenju danke ali spolovil, pri 
čezmernem potenju, za hitrejše celjenje ran in lajšanje težav s hemoroidi, notranje pa pri nespecifičnih 
akutnih driskah in za grgranje pri blagih vnetjih ust in žrela.

UPORABA
Za notranjo uporabo 1 g (1/3 žličke) hrastove skorje prelijte z 250 ml hladne vode, prevrite, čez 
nekaj minut precedite in popijte do 3 skodelice svežega čaja dnevno. Dnevni odmerek je 3 g hrastove 
skorje. Kopel: 100 g hrastove skorje prelijte z 1 l hladne vode, na hitro prevrite in odstavite. Čez nekaj 
minut precedite in dodajte vodi za kopanje (32-37 OC, trajanje do 20 minut). Prvih nekaj dni kopel 
pripravite enkrat na dan, nato dva- do trikrat na teden. Obkladki, izpiranje in grgranje: 20 g (pribl. 3 
žlice) hrastove skorje prelijte z 1 l hladne vode, na hitro prevrite in odstavite. Čez nekaj minut precedite 
in uporabite 2-3x na dan.

OPOZORILA
Če so težave hujše, se ponavljajo, ne izboljšajo ali celo stopnjujejo, se posvetujte z zdravnikom. Zunanja 
uporaba naj traja največ 1-2 tedna, notranja pa 3-4 dni. Kopeli odsvetujemo ob preobčutljivosti 
na skorjo hrasta, pri rosečih se ekcemih ali poškodbah na večji površini kože, pri povišani telesni 
temperaturi, močneje izraženem srčnem popuščanju in zvišanem krvnem tlaku (opozorilo se nanaša 
zlasti na kopanje celega telesa, pri delni kopeli je potrebna previdnost). Pri notranji uporabi vsa ostala 
zdravila vzemite z najmanj enournim zamikom. Izvlečki hrastove skorje niso primerni za uporabo na 
očeh! Uporabe pri nosečnicah, doječih materah in otrocih, mlajših od 18 let, ne priporočamo.

NEŽELENI UČINKI
Lahko se pojavijo kožne preobčutljivostne reakcije. Pogostnost ni poznana.

SHRANJEVANJE
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Shranjujte tesno zaprto pri temperaturi do 25°C. 
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