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Echinasal syrop 125 g
 

Cena: 18,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 125 g

Postać Syropy

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład
100 g syropu zawiera: wyciąg złożony (1:4,4) z liścia babki lancetowatej (60 %),ziela grindelii (20 %), owocu dzikiej róży ( 20 % ) 5 g,
wyciąg z ziela tymianku (1:4) 3 g,sok z ziela jeżówki purpurowej (1:1) 2 g,koncentrat z czarnej porzeczki, sacharoza, woda do 100 g

Wskazania i działanie

Preparat powoduje rozluźnienie zalegającej w drogach oddechowych gęstej wydzieliny a poprzez aktywizację odruchu
wykrztuśnego i pobudzenie transportu śluzowo-rzęskowego ułatwia odkrztuszanie. Wzmaga odporność organizmu na
zakażenia.Tradycyjnie stosowany jest jako środek profilaktyczny w okresach zmniejszonej odporności.
Preparat stosowany jest pomocniczo w przewlekłych i ostrych zakażeniach bakteryjnych i wirusowych górnych dróg
oddechowych ( przeziębienia, grypa ) z objawami męczącego, suchego kaszlu. Tradycyjnie stosowany jest jako środek
profilaktyczny w okresach zmniejszonej odporności.

Działanie

Nie stwierdzono.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, uczulenie na kwiaty z rodziny Asteraceae. Nie zaleca się samodzielnego podawania
preparatu dzieciom w wieku poniżej 7 lat.Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych dotyczących stosowania preparatu Echinasal
w tym okresie, dlatego może być on stosowany wyłącznie wtedy gdy w opinii lekarza korzyść wynikająca z leczenia jest większa niż
potencjalne zagrożenie
dla płodu.

Dawkowanie
Dzieci od 7 do 12 lat &ndash; 2 razy dziennie po 1 łyżce stołowej Dzieci powyżej 12 lat i dorośli &ndash; 3 do 4 razy dziennie po 1 łyżce
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stołowej. Dzieciom młodszym preparat może być podawany wyłącznie według przepisu lekarza. Czas trwania kuracji powinien wynosić
10 dni.Profilaktyczne stosowanie preparatu wymaga wielodniowego podawania ( przez 20 dni ). W okresach występowania
wzmożonych infekcji dróg oddechowych należy stosować połowę dawek leczniczych.

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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