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Syrop Prawoślazowy 125g HASCO
 

Cena: 5,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 125 g (but.szkł.barw.z miarką)

Postać -

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Althaeae sirupus

Opis produktu
 

Nazwa: Syrop Prawoślazowy Hasco
Opakowanie:  125g
Skład:  100g syropu zawiera:
- macerat z korzenia prawoślazu 35,9g, kwas benzoesowy 0,1g, sacharoza 64,0g.
- zawartość etanolu (760 g/l) nie więcej niż 1,1 % (m/v) 
Wskazania:  Kaszel w przebiegu stanów zapalnych górnych dróg oddechowych.  
Działanie:  Kora prawoślazu zawiera substancje śluzowe, które działają osłaniająco i łagodzą podrażnienia błon śluzowych jamy ustnej i
gardła.  
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Ze względu na zawartość kwasu benzoesowego nie stosować u pacjentów z astmą oskrzelową.
Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z
lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek zawiera 186 mg etanolu (alkoholu) w dawce jednorazowej dla dorosłych, co jest równoważne 4,7 ml piwa lub ok. 2 ml wina. Ze
względu na zawartość alkoholu nie zaleca się podawania pacjentom z chorobami wątroby, padaczką oraz chorobą alkoholową.
Działania niepożądane:  Nie są znane.
Uwagi: Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Wchłanianie innych równocześnie przyjmowanych leków może być opóźnione.

Stosowanie leku u dzieci

Ze względu na zawartość etanolu (alkoholu) lek nie powinien być stosowany u dzieci do 6. roku życia.

Ciąża lub laktacja

Nie należy podawać ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania oraz zawartość alkoholu.
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Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Przy zalecanym dawkowaniu lek nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
urządzeń mechanicznych.

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25oC
Chronić od światła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Sposób użycia:  Dorośli i dzieci powyżej 12 r.ż - trzy razy na dobę po 15 ml.

Dzieci poniżej 12 r.ż - o ile lekarz nie zaleci inaczej zwykle stosuje się trzy razy na dobę po 5 ml.
Status: Lek OTC wydawany bez recepty

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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