
 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

 

Herbapect, syrop, 150 g
 

Cena: 11,50 zł

Opis słownikowy

Dawka (498 mg + 349 mg + 87 mg)/ 5 ml

Opakowanie 125 ml (150 g)

Postać syrop

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Thymi extractum fluidum, Primula officinalis,
Sulfoguaiacolum

Opis produktu
 

Opis
Herbapect, lek w postaci syropu, który pomaga zarówno przy męczącym tzw. suchym kaszlu, jak i przy utrudnionym odkrztuszaniu. Lek
przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 4. roku życia. Syrop nie zawiera cukru i może być stosowany przez diabetyków.

Wskazania

Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych.
Męczący tzw. "suchy kaszel”.
Utrudnione odkrztuszanie.

Działanie
Wykrztuśne.

Dawkowanie

Dorośli - 5 ml syropu od 3 do 4 razy na dobę, po posiłku.
Dzieci powyżej 4 lat i młodzież do 18 lat - 2,5 ml syropu od 3 do 4 razy na dobę po posiłku nie częściej niż co 4 godziny.
Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy
skontaktować się z lekarzem.

Skład
5 ml syropu zawiera substancje czynne: 498 mg wyciągu płynnego z ziela tymianku (Thymus vulgaris L., herba) (1:2), rozpuszczalnik
ekstrakcyjny: etanol 30% (V/V), woda amoniakalna 25%, glicerol 95%; 349 mg nalewki z korzenia pierwiosnka lekarskiego (Primula veris
L., radix) (1:5) rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 70% (V/V);
87 mg sulfogwajakolu (Sulfogaiacolum) oraz substancje pomocnicze o znanym działaniu: sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E420).
Zawiera 6,4 - 9,0% (V/V) etanolu.
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Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ziele tymianku, korzeń pierwiosnka, sulfogwajakol lub na substancję pomocniczą. Astma.
Nie należy stosować u dzieci, które chorowały na ostre zapalenie krtani (krup).
Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 4 lat.

Działania niepożądane

Możliwe wystąpienie reakcji alergicznych oraz zaburzeń żołądkowo-jelitowych (nudności i wymioty).
Reakcje alergiczne mogą niekiedy mieć charakter wstrząsu anafilaktycznego lub obrzęku naczynioworuchowego. Jeśli wystąpi
obrzęk, gwałtowne obniżenie ciśnienia krwi, skurcz oskrzeli lub pacjent poczuje się źle, należy natychmiast wezwać pomoc
lekarską.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

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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