
 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

 

Guajazyl 125 mg/ 5 ml, na kaszel, syrop, 200 g
 

Cena: 12,79 zł

Opis słownikowy

Dawka 125 mg/ 5 ml

Opakowanie 200 g

Postać syrop

Producent CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA
SPÓŁDZIELNIA PRACY ESPEFA

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Guaifenesinum

Wiek od 6 roku życia

Opis produktu
 

Wskazania
Leczenie kaszlu.

Działanie
Wykrztuśne.

Dawkowanie

Lek stosuje się doustnie.
1 łyżeczka do herbaty zawiera 5 ml, to jest 6,2 g syropu.
1 łyżka stołowa zawiera 15 ml, to jest 18,7 g syropu.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczka do herbaty) 3 lub 4 razy na dobę.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu (1 łyżka stołowa) 3 lub 4 razy na dobę.
Syrop zażywać po posiłku, popijając małą ilością płynu.

Skład
Substancją czynną leku jest gwajafenezyna.
5 ml syropu zawiera 125 mg gwajafenezyny.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sacharoza, czerwień koszenilowa (E 124), etylu parahydroksybenzoesan, etanol,
esencja rumowa spożywcza, powidon, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
Dzieci w wieku poniżej 6 lat;
Pacjenci z niewydolnością wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, uszkodzeniami mózgu, chorobami psychicznymi - ze
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względu na zawartość etanolu.

Działania niepożądane

Zaburzenia żołądka i jelit: uczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, wymioty, biegunka.
Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, bóle głowy.
Zaburzenia układu immunologicznego: wysypka skórna, pokrzywka.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25oC.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Okres ważności po otwarciu opakowania: 28 dni.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli kaszel jest uporczywy, utrzymuje się ponad tydzień, powraca, towarzyszy mu gorączka, wysypka lub uporczywe bóle głowy
należy porozumieć się z lekarzem, gdyż kaszel może być objawem ciężkiej choroby.
Nie należy stosować leku bez zalecenia lekarza u osób palących tytoń, pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłym zapaleniem
oskrzeli lub rozedmą płuc.
Produkty metabolizmu gwajafenezyny mogą wpływać na wyniki oznaczeń laboratoryjnych kwasu 5-hydroksyindolooctowego
(5-HIAA) oraz kwasu wanilinomigdałowego (VMA); nie powodują jednak fałszywych, pozytywnych wyników u osób zdrowych.
U osób z nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą, chorobami naczyń obwodowych, przerostem gruczołu krokowego i jaskrą,
przyjmujących fenylopropanoloaminę, Guajazyl należy stosować ostrożnie.
Nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, ze względu na zawartość etanolu.
15 ml syropu (1 łyżka stołowa), pojedyncza dawka dla dorosłych, zawiera 562 mg etanolu (alkoholu). Etanol wywiera wpływ na
zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, a także zmniejsza sprawność psychoruchową (np. pływanie, praca na
wysokości).
Lek zawiera 9,86 g sacharozy (cukru) w 15 ml syropu (1 łyżka stołowa). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję
niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek może powodować reakcje alergiczne. 15 ml syropu (1 łyżka stołowa), pojedyncza dawka dla dorosłych, zawiera 562 mg
etanolu. Należy wziąć to pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup
wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.
Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, 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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