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Hederasal, lek wykrztuśny, syrop, 125 g
 

Cena: 15,63 zł

Opis słownikowy

Dawka 26,6 mg/ 5 ml

Opakowanie 125 g

Postać syrop

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Hederae helicis folii extractum siccum

Wiek od 1 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Hederasal, lek w postaci syropu. Zawarty wyciąg suchy z liści bluszczu (Hederae helicis folii extractum siccum) działaja wykrztuśnie i
rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli.

Wskazania

Produktywny kaszel (mokry z utrudnionym odkrztuszaniem zalegającej, gęstej wydzieliny).
Pomocniczo w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych i oskrzeli.

Działanie

Wykrztuśnie i rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli,
Ułatwia odkrztuszanie, łagodzi odruch kaszlowy, nie blokuje odruchów kaszlu.
Zmniejsza częstotliwość oraz bolesność ataków kaszlu,
Rozrzedza zalegającą w gardle, krtani i oskrzelach gęstą wydzielinę.

Dawkowanie

Doustnie, nierozcieńczony, popić wodą.
Dzieci w wieku od 2 do 5 lat – od 2 do 3 razy na dobę miarką po 2,5 ml lub po pół łyżeczki od herbaty.
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat – 2 razy na dobę miarką po 5 ml lub po 1 łyżeczce od herbaty.
Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat – od 3 do 4 razy na dobę miarką po 5 ml lub po 1 łyżeczce od herbaty.

Skład
100 g syropu zawiera: Substancja czynna: wyciąg suchy z liścia bluszczu (Hederae helicis folii extractum siccum, DER 4-8: 1) – 430,55
mg (ekstrahent: etanol 30% m/m)
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1 łyżeczka do herbaty (5 ml odpowiada 6,2 g) syropu zawiera 3,36 g D-sorbitolu, co odpowiada 0,28 jednostkom chlebowym (BE).

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną, w tym na rośliny z rodziny araliowatych – Araliaceae lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat,
Pacjent z nietolerancją niektórych cukrów, powinien skonsultować się z lekarzem
Ciąża i karmienie piersią - stosowanie po konsultacji z lekarzem.

Działania niepożądane
U wrażliwych pacjentów mogą wystąpić podrażnienia żołądka i jelit, wymioty, biegunki.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci,
W temperaturze powyżej 25ºC.

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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