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Hederasal syrop 0,0266 g/5ml 125 g
 

Cena: 16,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,0266 g/5ml

Opakowanie 125 g

Postać syrop

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Hederae helicis folii extractum siccum

Opis produktu
 

Nazwa: Hederasal syrop
Opakowanie:  125g
Skład:  100 g syropu zawiera 430,55 mg wyciągu suchego z liści bluszczu (Hederae helicis extr. siccum), co odpowiada ok. 78 mg
hederakozydu C.

Substancje pomocnicze: potasu sorbinian, olejek anyżowy, glikol propylenowy, sorbitol 70%, woda oczyszczona
Opis produktu:  Syrop Hederasal jest naturalnym preparatem roślinnym zawierającym w swoim składzie wyciąg z liści bluszczu.
Działanie:  Wyciąg z liści bluszczu działa wykrztuśnie i rozkurczowo na mięśnie gładkie oskrzeli. Zmniejsza częstotliwość oraz
bolesność ataków kaszlu. Rozrzedza zalęgającą w drogach oddechowych gęstą wydzielinę. Ułatwia odkrztuszanie, łagodzi odruch
kaszlowy, nie blokuje odruchów kaszlu.
Wskazania:  Zalecany jest w celu łagodzenia dolegliwości kaszlowych w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych z utrudnionym
odkrztuszaniu i zalegającą wydzieliną.
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.
Działania niepożądane:  W przypadku stosowania preparatu w dawkach większych niż zalecane mogą wystąpić: podrażnienia żołądka i
jelit, wymioty i biegunka.

Przerwanie leczenia syropem Hederasal może spowodować nasilenie trudności w odkrztuszaniu zalegającej gęstej wydzieliny w gardle,
krtani i oskrzelach. Okres trwania kuracji zależy od rodzaju i obrazu klinicznego choroby, winien on wynosić nie mniej niż tydzień.
Uwaga:  Preparat nie zawiera cukru, może być stosowany u chorych na cukrzycę.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią mogą stosować lek po konsultacji z lekarzem.
Sposób użycia:  Dawkowanie dzieciom w wieku 0 - 1 (niemowlętom) należy się skonsultować z lekarzem pediatrą, który określi dawkę i
sposób podawania.

Podawanie dzieciom w wieku poniżej 5 lat należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieciom w wieku 1 – 5 lat podaje się przeciętnie 2 do 3 razy dziennie miarką po 2,5 ml lub 1/2 łyżeczki od herbaty.
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Dzieciom w wieku 6 – 12 lat 2 razy dziennie miarką po 5ml lub 1 łyżeczce od herbaty.

Dorośli 3 – 4 razy dziennie miarką po 5 ml lub 1 łyżeczce od herbaty.
Status:  Produkt leczniczy

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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