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Drosetux syrop 150 ml
 

Cena: 20,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Syropy

Producent BOIRON

Rodzaj rejestracji Lek homeopatyczny

Opis produktu
 

Wstęp

Drosetux - syrop przy kaszlu suchym

Drosetux to lek homeopatyczny w formie syropu. Jest przeznaczony do spożywania w celu wspomagania w walce z suchym oraz
drażniącym kaszlem u dzieci od 6. roku życia i dorosłych. Preparat może być podawany osobom poniżej 6. roku życia, jednak po
konsultacji z farmaceutą lub pracownikiem ochrony zdrowia.

Kaszel stanowi odruch obronny organizmu, który służy do usunięcia z przewodu oddechowego zalegającej wydzieliny lub ciała obcego.
Może on powstawać mimowolnie – wówczas dochodzi do podrażnienia receptorów kaszlowych w oskrzelach. Odebrane impulsy są
przewodzone do mózgu, a dokładniej do ośrodka kaszlu, który wywołuje ruchy narządów biorących udział w kaszleniu, czyli mięśni klatki
piersiowej, przepony i krtani.

Wyróżnia się dwa rodzaje kaszlów, w tym kaszel suchy, któremu nie towarzyszy odkrztuszanie wydzieliny. Zazwyczaj ma on związek z
infekcją wirusową, ale może także:
● świadczyć o rozwoju astmy, niewydolności serca lub choroby śródmiąższowej płuc,
● być skutkiem przyjmowania inhibitora konwertazy angiotensyny.

Kaszel suchy może powodować wiele nieprzyjemnych dolegliwości, takich jak drapanie i łaskotanie w gardle, trudności z zasypianiem
bądź wybudzanie się w nocy. Jest to uporczywe, zwłaszcza dla najmłodszych. Wówczas można sięgnąć po preparaty ze składnikami,
które łagodzą dolegliwości.

Drosetux zawiera osiem składników aktywnych pochodzenia naturalnego, które nie oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy. Są to m.in.:
● drosera, czyli rosiczka – wspiera procesy rozkurczające drogi oddechowe i zapobiegające kaszlowi,
● arnica montana, czyli arnika górska – wspomaga działania przeciwko stanom zapalnym,
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● belladonna, czyli pokrzyk wilcza jagoda – pomaga w rozkurczaniu mięśni, a także eliminowaniu dolegliwości bólowych,
● solidago virga aurea, czyli nawłoć pospolita – stanowi źródło flawonoidów, które wspierają procesy przeciwzapalne.

W rezultacie składniki aktywne zawarte w syropie Drosetux wspomagają działania przeciwkaszlowe, zwłaszcza w przypadku kaszlu
napadowego, oraz pomagają spowolnić hipersekrecję oskrzelową.

Preparat należy stosować dokładnie według wskazówek zamieszczonych na opakowaniu bądź udzielonych przez farmaceutę albo
lekarza. Można spożywać go niezależnie od posiłków czy też wypijanych płynów.
● Dzieci powyżej 6. roku życia powinny otrzymywać 5 ml preparatu 3–5 razy dziennie.
● Dorośli powinny spożywać 15 ml syropu 3–5 razy dziennie.

Aby podać Drosetux pociechom poniżej 6. roku życia, należy najpierw skonsultować się z farmaceutą lub lekarzem. Jeśli nie ma innych
zaleceń, należy podawać 2,5 ml preparatu 3–5 razy dziennie.

Jeśli przyjęto większą porcję produktu niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem. Nie zidentyfikowano żadnych działań
niepożądanych po spożyciu syropu według powyższych wskazówek. Dodatkowo nie wykazano, aby składniki zawarte w preparacie
wchodziły w reakcję z innymi substancjami aktywnymi.

Jednocześnie należy pamiętać, że jeśli kaszel utrzymuje się lub zaczęto odkrztuszać ropną plwocinę, pojawiła się gorączka albo
duszności, trzeba niezwłocznie umówić się na wizytę u specjalisty.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: Drosera 3CH 15 ml, Arnica montana 3CH 15 ml, Belladonna 3CH 15 ml, Cina 3CH 15 ml, Coccus
cacti 3CH 15 ml, Corallium rubrum 3CH 15 ml, Cuprum gluconicum 3CH 15 ml, Ferrum phosphoricum 3CH 15 ml, Ipeca 3CH 15
ml, Solidago virga aurea 1CH 15 ml w 150 ml syropu.
Pozostałe składniki to: benzoesan sodu, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona, roztwór sacharozy.

Wskazania i działanie
Wspomagająco w leczeniu suchego i drażniącego kaszlu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

Dawkowanie
Dzieci w wieku do 6 lat: wg wskazań lekarza. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej należy podawać 2,5 ml syropu 3 – 5 razy dziennie
Młodzież i dzieci w wieku od 6 lat: 5 ml syropu, 3-5 razy dziennie.
Dorośli: 15 ml syropu, 3-5 razy dziennie.

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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