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Pyrosal syrop 125 g
 

Cena: 18,72 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 125 g

Postać syrop

Producent WZZ "HERBAPOL" S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Syrop Pyrosal jest preparatem zawierającym wyciąg z: kory wierzby, kwiatu bzu czarnego,
kwiatostanu lipy oraz liścia podbiału.

 

Wskazania do stosowania:

Tradycyjnie stosowany jako środek pomocniczy w stanach podgorączkowych w przebiegu stanów
zapalnych, głównie górnych dróg oddechowych.
Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego
skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

 

Dawkowanie:

Lek stosować doustnie.
Dzieci od 3 roku do 4 lat po konsultacji z lekarzem – 4 razy na dobę 1 łyżeczka od herbaty (l łyżeczka
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– 5 ml syropu). Syrop można rozcieńczyć w niewielkiej ilości przegotowanej wody.
Dzieci od 4 do 12 lat – 3 razy na dobę 1 łyżka stołowa (1 łyżka-15 ml syropu).
Młodzież powyżej 12 lat oraz dorośli: 3 razy na dobę 2 łyżki stołowe syropu.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

 

W przypadku zażycia większej dawki leku Pyrosal niż zalecana:

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania syropu Pyrosal.

 

Skład: 

100 g syropu zawiera:

Substancja czynna:
Wyciąg płynny (1:1) z: liścia podbiału (Farfarae folio), kwiatu bzu czarnego (Sambuci flore),
kwiatostanu lipy (Tiliae inflorescentia) i kory wierzby (Salicis cortice) (25/30/30/15)- 10,0 g.
[Ekstrahent etanol 60% (v/v)]

Substancje pomocnicze:
Koncentrat z porzeczki, kondensat aromatu soku z porzeczki, sacharoza, woda oczyszczona.

Syrop zawiera do 1% (m/m) etanolu.

 

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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