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Hederasal syrop 125 g
 

Cena: 17,05 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,0266 g/5ml

Opakowanie 125 g

Postać syrop

Producent WZZ "HERBAPOL" S.A.

Substancja
czynna

Hederae helicis folii extr.sicc.

Opis produktu
 

Syrop Hederasal zawiera wyciąg suchy z liści bluszczu (Hederae helicis folii extractum siccum) działający wykrztuśnie i rozkurczająco
na mięśnie gładkie oskrzeli. Preparat stosuje się jako środek wykrztuśny, rozrzedzający zalegającą gęstą wydzielinę w gardle, krtani i
oskrzelach.
Syrop Hederasal® stosuje się w kaszlu, zwłaszcza z utrudnionym odkrztuszaniem zalegającej gęstej wydzieliny oraz pomocniczo w
stanach zapalnych górnych dróg oddechowych i oskrzeli.

Dawkowanie: 
Lek Hederasal należy stosować doustnie:
Dawkowanie dzieciom w wieku 0 -1 lat (niemowlętom) należy skonsultować z lekarzem pediatrą, który określi dawkę i sposób podania.
Podawanie dzieciom w wieku poniżej 5 lat należy skonsultować z lekarzem.
Dzieciom w wieku 1 – 5 lat podaje się przeciętnie 2 razy dziennie miarką po 2,5 ml lub ½ łyżeczki od herbaty.
Dzieciom w wieku 6 – 12 lat 2 razy dziennie miarką po 5 ml lub 1 łyżeczce od herbaty.
Dorośli 3 do 4 razy dziennie miarką po 5 ml lub 1 łyżeczce od herbaty.

Instrukcja użycia: 
syrop przyjmować nierozcieńczony, popić wodą.

W przypadku zażycia większej dawki leku Hederasal niż zalecana:
Zalecanych dawek nie należy przekraczać, gdyż mogą wystąpić podrażnienia żołądka i jelit, wymioty i biegunki.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku i wystąpienia objawów niepożądanych, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

W przypadku pominięcia dawki leku Hederasal:
Kontynuować leczenie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Skład: 
100 g syropu zawiera:
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• Substancja czynna:
Wyciąg suchy z liścia bluszczu
(Hederae helicis folii extractum siccum, DER 4-8: 1) – 430,55 mg
etanol 30% m/m
• Substancje pomocnicze:
potasu sorbinian, olejek anyżowy, glikol propylenowy,sorbitol 70 %, woda oczyszczona
Produkt leczniczy nie zawiera sacharozy. Może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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