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Hederasal Syrop 0,0266 g/5ml 125 g
 

Cena: 14,95 zł

Opis słownikowy

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Postać

Syrop

 

Opakowanie

Butelka 125 g, miarka

 

Działanie

Syrop Hederasal ułatwia odkrztuszanie zalegającej wydzieliny, a także zapobiega zaleganiu jej w gardle.

 

Wskazania

Lek roślinny stosowany jest jako środek wykrztuśny w przypadku kaszlu mokrego.

 

Dawkowanie

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat - od 2 do 3 razy na dobę po 2,5 ml lub po 1⁄2 łyżeczki od herbaty
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat - 2 razy na dobę po 5 ml lub po 1 łyżeczce od herbaty.
Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat - od 3 do 4 razy na dobę po 5 ml lub po 1 łyżeczce od herbaty.
Podawać doustne. Syrop należy przyjmować nierozcieńczony oraz popić wodą.

Wskazówki dla diabetyków: lek nie zawiera sacharozy, może więc być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.
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1 łyżeczka (6,2 g lub 5 ml) syropu zawiera 3,36g D-sorbitolu, co odpowiada 0,28 jednostkom chlebowym (BE). Jeśli objawy utrzymują się
dłużej niż tydzień podczas stosowania produktu, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Należy poinformować
farmaceutę, przyjmując inne leki, lub suplementy diety.

 

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem jest alergia lub nadwrażliwość na substancję czynną, w tym na rośliny Araliaceae lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą. Nie należy stosować u dzieci młodszych niż 2 lata. Nie stosować po upływie terminu ważności, skonsultować się z
farmaceutą w przypadku niewiedzy, jak usunąć zużyte leki, lub leki po terminie.

 

Skład

100 g (co odpowiada 81 ml) syropu zawiera: 430,55 mg wyciągu suchego z Hedera helix L, folium (liść bluszczu) (DER 4-8:1),
rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 30% (m/m).

Substancja pomocnicza: sorbitol (E 420).

 

Pozostałe składniki: Potasu sorbinian, olejek eteryczny anyżowy, glikol propylenowy, sorbitol ciekły niekrystalizujący 70%, oraz woda
oczyszczona.
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