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Hedelix 40 mg/5 ml, na kaszel, dla dzieci 5+, syrop, 100 ml
 

Cena: 17,51 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,04 g/5ml

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent KREWEL MEUSELBACH GMBH

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Hederae helicis folii extractum spissum

Opis produktu
 

Opis
Hedelix, lek w postaci syropu. Zawiera substancję czynną wyciąg z liści bluszczu pospolitego. Syrop jest stosowany jako środek
wykrztuśny w kaszlu, w szczególności w stanach zapalnych dróg oddechowych i leczeniu objawowym przewlekłych stanów zapalnych
oskrzeli.

Wskazania
Środek wykrztuśny w kaszlu, w szczególności w stanach zapalnych dróg oddechowych i leczeniu objawowym przewlekłych stanów
zapalnych oskrzeli.

Działanie
Wykrztuśne.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat: 5 ml (jedna łyżeczka) 3 razy na dobę.
Dzieci od 5 do 10 lat: 2,5 ml (1/2 łyżeczki) 4 razy na dobę.
Lek należy przyjmować w stanie nierozcieńczonym. Zaleca się popicie syropu znaczną ilością płynu (zaleca się szklankę wody).
Lek może być stosowany bez nadzoru lekarza przez kilka dni.

Skład
Substancją czynną leku jest wyciąg z liści bluszczu pospolitego (Hederae helicis folii extractum spissum).
100 ml syropu zawiera 0,8 g wyciągu z liści bluszczu pospolitego (Hederae helicis folii extractum spissum) DER (2,2 – 2,9:1); ekstrahent
etanol 96% (V/V): glikol propylenowy: woda (45:2:53) m/m/m.
Pozostałe składniki to: makrogologlicerolu hydroksystearynian, olejek anyżowy, hydroksyetyloceluloza, sorbitol (roztwór 70%), glikol
propylenowy, glicerol, woda oczyszczona.
Lek nie zawiera alkoholu.

Przeciwwskazania
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Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Nie wolno przyjmować w zaburzeniach syntezy bursztynianu argininy (zaburzenie przemiany materii w cyklu mocznikowym).
W przypadku występowania wrodzonej nietolerancji fruktozy.

Działania niepożądane
Po przyjęciu leków zawierających bluszcz mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak duszność, obrzęk, wysypka i pokrzywka.
Sporadycznie mogą wystąpić u osób wrażliwych objawy żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka).
Częstotliwość występowania działań niepożądanych nie została określona

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25° C.
Okres ważności po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli pojawi się duszność, gorączka lub ropna plwocina należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Jednoczesne stosowanie ze środkami przeciwkaszlowymi, takimi jak kodeina i dekstrometorfan nie jest zalecane bez kontroli
lekarza.
Należy zachować ostrożność w przypadku nieżytu żołądka lub wrzodu żołądka.
Ze względu na zawartość wyciągu roślinnego, lek ten może tworzyć osad w butelce, osad może powodować zmętnienie
roztworu, a smak może ulegać niewielkim zmianom.
U dzieci poniżej 5 lat lek ten można stosować tylko z przepisu lekarza.
Inne leki i Hedelix: należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które
pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.
Ciąża i karmienie piersią: lek nie może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: nie wywiera wpływu.
Hedelix zawiera sorbitol: 5 ml zawiera 1,75 g sorbitolu (zródło 0,44 g fruktozy) co odpowiada około 0,15 jednostkom
węglowodanowym.

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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