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Dicotuss baby med syrop 100 ml
 

Cena: 18,74 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Syropy

Producent VITIS PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Dicotuss Baby Med w postaci syropu to produkt na bazie naturalnych wyciągów roślinnych oraz miodu, który
stosować można u dzieci, w tym również u tych od 1. roku życia (przy czym jego stosowanie u dzieci w wieku poniżej 3 lat należy
wcześniej skonsultować z lekarzem). Produkt nie ma w swoim składzie glutenu, poza tym wyróżnia się przyjemnym smakiem, przez co
chętnie przyjmowany jest przez najmłodszych.

Na co jest Dicotuss Baby Med? Wskazaniem do stosowania syropu jest kaszel suchy i mokry. Wyrób medyczny ma formułę bogatą w
substancje śluzowe, dzięki czemu zapewnia śluzówce ochronę przed podrażnieniami. Syrop Dicotuss Baby Med łagodzi również
podrażnienia śluzówki, a dodatkowo jego działanie sprzyja usuwaniu śluzu z dróg oddechowych. Syrop Dicotuss Baby Med nawilża
śluzówkę dróg oddechowych oraz prowadzi do upłynnienia śluzu zalegającego w drogach oddechowych, dzięki czemu łatwiej go
wykrztuszać. W skład wyrobu medycznego Dicotuss Baby Med wchodzi między innymi miód, który nie tylko korzystnie wpływa na smak
produktu, ale przede wszystkim wykazuje działanie łagodzące podrażnienia śluzówki gardła. W konsekwencji produkt nie tylko uśmierza
kaszel, ale też powleka śluzówkę dróg oddechowych, upłynnia wydzielinę i nawilża śluzówkę, zapewniając jej bezpieczeństwo i
minimalizując ryzyko jej podrażnień.

W opakowaniu znajduje się 100 ml syropu Dicotuss Baby Med. W skład produktu wchodzi standaryzowany na hederageninę wyciąg z
bluszczu, bogaty w substancje śluzowe wyciąg z prawoślazu lekarskiego, a oprócz tego miód kwiatowy. Skład wyrobu medycznego
uzupełnia woda oczyszczona, fruktoza oraz guma ksantanowa, a oprócz tego substancje zapachowe, kwas cytrynowy oraz sorbinian
potasu.

Rekomendowane przez producenta dawkowanie Dicotuss Baby Med powinno być przestrzegane. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej,
zalecane dawkowanie produktu u dzieci w wieku 1-2 lata to 2,5 ml syropu przyjmowane w częstotliwości 2-3 razy dziennie. Dzieciom w
wieku 3-4 lata podawać można 5 ml syropu Dicotuss Baby Med w częstotliwości 2-3 razy na dobę. Dzieciom w wieku 5-9 lat można
natomiast podać 10 ml syropu, a dawkę jednorazową powtarzać 2-3 razy dziennie.
Syrop nie powinien być stosowany bezpośrednio przed posiłkami, w czasie ich trwania czy bezpośrednio po nich.
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W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych produktu zaleca się konsultację z lekarzem. Syrop Dicotuss Baby Med
ma też przeciwwskazania, więc nie w każdym przypadku powinien być wykorzystany. Wyrób medyczny nie powinien być stosowany
przy nadwrażliwości na jakikolwiek ze składników produktu. W przypadku pojawienia się u pacjenta jakichkolwiek objawów
nadwrażliwości na produkt zaleca się jego odstawienie i konsultację z lekarzem. Syrop Dicotuss Baby Med nie powinien być też
stosowany u dzieci w wieku poniżej 3 lat, jeśli opiekun wcześniej nie skonsultuje się w tej sprawie z lekarzem. Wyrób medyczny Dicotuss
Baby Med powinien być tak przechowywany, aby był niewidoczny i niedostępny dla dzieci. Należy też zabezpieczyć go przed działaniem
światła oraz wilgoci.

Skład
Standaryzowany wyciąg z bluszczu (Hedera helix) w postaci hederageniny, wyciąg z prawoślazu lekarskiego (Althaea officinalis) bogaty
w substancje śluzowe, miód kwiatowy, woda oczyszczona, fruktoza, guma ksantanowa, substancje zapachowe, kwas cytrynowy,
sorbinian potasu.

Nie zawiera glutenu.

Wskazania i działanie
Syrop należy stosować w kaszlu suchym bądź mokrym.

Działanie syropu polega na łagodzeniu podrażnień, ochronie błony śluzowej i ułatwianiu usuwania śluzu. Wspomaga on ponadto
nawilżanie błony śluzowej oraz upłynnia śluz, dzięki czemu jest on łatwiej odkrztuszany.
Wyjątkowa formuła syropu bogata w substancje śluzowe chroni błonę śluzową przed podrażnieniami.
Miód zawarty w syropie działa ochronnie i nawilżająco, ponadto nadaje produktowi smak przyjemny dla dziecka.
DicoTuss baby med:

Ułatwia odkrztuszanie
Działa łagodząco na podrażnioną błonę śluzową gardła
Ma przyjemny miodowy smak

Dzieci od 1 do 2 roku życia: 2,5 ml 2-3 razy dziennie, zgodnie ze wskazaniami lekarza
Dzieci od 3 do 4 roku życia: 5 ml 2-3 razy dziennie
Dzieci od 5 do 9 roku życia: 10 ml 2-3 razy dziennie

Dawkowanie
Nie przyjmować bezpośrednio przed posiłkiem, w trakcie ani po posiłku.

Przeciwwskazania
Nie stosować u dzieci poniżej 3. roku życia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub
uczulenia na którykolwiek składnik preparatu.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej w suchym
miejscu, bez dostępu światła.

Producent
Wyprodukowano dla:
Dicofarm S.p.A., Rzym, Włochy
w zakładzie:
Labomar S.r.l.
Via N. Sauro 35/I
31036 Istrana (TV), Włochy
Dystrybutor:
Vitis Pharma Sp. z o.o.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
Polska

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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