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Herbapect syrop bez cukru kaszel 150 ml
 

cena: 10,39 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 150 gram

Postać syrop

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja lek

Zastosowanie kaszel

Opis produktu
 

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)

ZawartośćButelka ze szkła barwnego z miarką dozującą PP o pojemności 15 ml z podziałką zamknięta zakrętką aluminiową.

Dawkowanie

Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie, za pomocą której należy odmierzać lek.

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.Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano na etykiecie lub według zaleceń
lekarza, lub farmaceuty.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.
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Stosowanie leku u dzieci i młodzieżyNie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 4 lat.

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).

Ostrzeżenia

Dawka 2,5 ml syropu zawiera do 189,4 mg etanolu 96% (V/V), co jest równoważne 4,5 ml piwa i 1,9 ml wina.

Dawka 5 ml syropu zawiera do 378,8 mg etanolu 96% (V/V), co jest równoważne 9,0 ml piwa i 3,8 ml wina.Stosowanie leku jest szkodliwe
dla osób z chorobą alkoholową. Zawartość alkoholu należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u dzieci i młodzieży, u osób z grup
wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.Lek zawiera sorbitol, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta
nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.Syrop nie zawiera cukru i może
być stosowany przez diabetyków.Dawka 5 ml syropu zawiera 3,73 g czystego sorbitolu, czyli 0,373 ww.Dawka 2,5 ml syropu zawiera
1,865 g czystego sorbitolu, czyli 0,1865 ww.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Możliwe wystąpienie reakcji
alergicznych oraz zaburzeń żołądkowo-jelitowych (nudności i wymioty).

Reakcje alergiczne mogą niekiedy mieć charakter wstrząsu anafilaktycznego lub obrzęku naczyniowo-ruchowego. Jeśli wystąpi obrzęk,
gwałtowne obniżenie ciśnienia krwi, skurcz oskrzeli lub pacjent poczuje się źle, należy natychmiast wezwać pomoc lekarską.

Ciąża i laktacjaNie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Opakowanie: 150 g

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM

Pozwolenie: MZ 6636
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