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Syrop prawoślazowy Hasco, 125 g kaszel suchy
 

cena: 4,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 125 G

Postać syrop

Producent HASCO

Rejestracja lek

Substancja
czynna

althae officinalis

Zastosowanie kaszel

Opis produktu
 

Opis
Syrop prawoślazowy Hasco jest preparatem stosowanym tradycyjne w celu łagodzenia suchego kaszlu w przebiegu infekcji górnych
dróg oddechowych. Lek działa osłaniająco na błony śluzowe krtani i gardła.

Wskazania
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w celu łagodzenia podrażnień błony śluzowej górnych dróg oddechowych z
towarzyszącym kaszlem. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z
długiego okresu stosowania.

Substancja czynna: Althaeae radix

Skład
100 g syropu zawiera:
35,9 g maceratu z korzenia prawoślazu (Althaea officinalis L., radix) (ekwiwalent 5 g korzenia prawoślazu). Ekstrahent: mieszanina wody
i etanolu (47:1), kwas benzoesowy.

Zawartość etanolu (760 g/l) nie więcej niż 1,1% (m/v).

Substancje pomocnicze: kwas benzoeasoy 0,1 g, sacharoza 64,0 g.

Dawkowanie
Podanie doustne.

Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia - trzy razy na dobę po 15 ml.

Dzieci w wieku 6-12 lat: o ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się trzy razy na dobę po 5 ml.
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 Do opakowania dołączona jest miarka.

Jeśli objawy chorobowe utrzymują się dłużej niż tydzień mimo stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu

Zawartość:

125 g
Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: HASCO-LEK

Pozwolenie: MZ IL-0692/LN

Ważne przed zastosowaniemzwiń
Ostrzeżenia
Jeśli dolegliwości nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem. W razie wystąpienia duszności, gorączki lub ropnej
plwociny należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Ze względu na zawartość kwasu benzoesowego nie stosować u pacjentów z
astmą oskrzelową. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera 1,1m/v etanolu (alkoholu), tzn. do 186 mg na dawkę 15 ml, co jest równoważne 4,7 ml piwa, 2 ml wina na dawkę. Ze względu
na zawartość alkoholu nie zaleca się podawania pacjentom z chorobami wątroby, padaczką oraz chorobą alkoholową. Ze względu na
zawartość etanolu (alkoholu) lek nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 6 lat.

Lek Syrop prawoślazowy a inne leki

Nie stwierdzono oddziaływań z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży lub karmienia
piersią oraz zawartość alkoholu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań odnośnie wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane
Działania niepożądane nie są znane. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione na etykiecie, należy o tym powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio
do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
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