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HeliPico 27,78 mg/5 ml syrop 100 ml
 

Cena: 19,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Syropy

Producent MEDANA PHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Hederae helicis

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z liści bluszczu pospolitego
100 ml syropu zawiera 555,6 mg suchego wyciągu z liści bluszczu pospolitego. Ekstrahent: etanol 30% (m/m).

Pozostałe składniki: glikol propylenowy, sorbitol ciekły niekrystalizujący (E420), makrogologlicerolu hydroksystearynian,
sorbinian potasu (E202), kwas cytrynowy jednowodny, guma ksantan, aromat anyzowy, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Produkt leczniczy roślinny stosowany jako środek wykrztuśny w przypadku produktywnego (mokrego) kaszlu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną, na inne rośliny z rodziny Araliaceae lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u
dzieci poniżej 2. roku życia ze względu na ryzyko pogorszenia się objawów ze strony układu oddechowego.

Dawkowanie
Młodzież od 12 lat, dorośli i osoby w podeszłym wieku: 1-3x/dobę po 5 ml (pełna strzykawka doustna).
Dzieci od 6 do 12 roku życia: 2-3x/dobę po 0,5 strzykawki doustnej (2,5 ml).
Dzieci od 2 do 5 roku życia: 2-3x/dobę po 1/3 strzykawki doustnej (1,6 ml). Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż jeden tydzień podczas
stosowania produktu leczniczego należy skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane
Częste: reakcje ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka). Ze względu na działanie drażniące saponin na błonę
śluzową żołądka i jelit.
Niezbyt częste: reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka, pękanie naczynek, duszność).
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Informacje dodatkowe
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.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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