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Hederasal syrop 125 g
 

Cena: 18,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 125 g

Postać Syropy

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Hederae helicis

Opis produktu
 

Wstęp
Syrop Hederasal to lek, który mogą stosować zarówno dzieci, jak i dorośli. To skuteczny środek wykrztuśny, który rozrzedza zalegającą
w gardle, krtani i oskrzelach wydzielinę. Produkt sprzedawany jest bez recepty. Butelka zawiera 125 g syropu.

Skład syropu Hederasal
Substancją aktywną preparatu jest suchy wyciąg z liści bluszczu (łac. Hederae helicis folii extractum siccum).

Substancje pomocnicze to: sorbinian potasu, olejek anyżowy, glikol propylenowy, sorbitol 70 proc. i woda oczyszczona.

100 g syropu (co odpowiada 81 ml) zawiera 430,55 mg suchego wyciągu z liści bluszczu (Hedera helicis L. folium), (DER 4-8:1),
rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 30% (m/m).

Wskazania do stosowania i działanie syropu Hederasal
Syrop wykorzystywany jest w celu leczenia mokrego kaszlu i pomocniczo w przypadku przeziębienia. Ma działanie wykrztuśne i
rozkurczające mięśnie gładkie oskrzeli.

Produkt leczniczy zawiera w swoim składzie substancję czynną w postaci wyciągu z liści bluszczu. Substancja ta działa wykrztuśnie i
rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli. Redukuje częstotliwość oraz bolesność napadowego kaszlu. Rozrzedza gęstą wydzielinę,
która gromadzi się w gardle, krtani i oskrzelach. Preparat ułatwia odkrztuszanie, wpływa na łagodzenie odruchu kaszlu u pacjenta –
jednocześnie nie hamując go.

Dawkowanie syropu Hederasal. Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do syropu. Preparat
leczniczy Hederasal należy stosować zgodnie z zawartymi w niej informacjami lub zaleceniami lekarza czy farmaceuty. W przypadku
pojawienia się jakichkolwiek pytań czy wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Dawka leku wykrztuśnego jest uzależniona od wieku pacjenta.
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● Dzieci w wieku od 2 do 5 lat – zaleca się przyjmowanie preparatu od 2 do 3 razy na dobę. Należy odmierzyć miarką 2,5 ml lub pół
łyżeczki od herbaty.

● Dzieci w wieku od 6 do 11 lat – powinny zażywać lek 2 razy na dobę. Należy odmierzyć miarką 5 ml lub 1 łyżeczkę od herbaty.

● Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat – powinni przyjmować preparat od 3 do 4 razy na dobę. Należy odmierzyć miarką 5 ml preparatu
lub 1 łyżeczkę od herbaty.

Preparat ma formę syropu. Podaje się go doustnie.

Aby ułatwić odmierzenie porcji leku Hederasal, do opakowania dołączona jest miarka. Środka leczniczego nie należy rozcieńczać. Po
przyjęciu dawki leku należy ją popić wodą.

W przypadku gdy objawy chorobowe nie ustąpią po upłynięciu siedmiu dni od rozpoczęcia przyjmowania preparatu lub się nasilą, należy
skonsultować się z lekarzem w celu omówienia dalszego procesu leczenia.

Preparat leczniczy Hederasal nie zawiera sacharozy, więc może być przyjmowany przez osoby chore na cukrzycę. 1 łyżeczka syropu (5
ml odpowiada 6,2 g) zawiera 3,36 g sorbitolu, co odpowiada 0,28 jednostkom chlebowym (BE).

Przeciwwskazania do stosowania syropu Hederasal
Preparatu leczniczego nie należy stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku (dotyczy to zarówno
substancji aktywnych, jak i pomocniczych). Leku nie należy podawać dzieciom poniżej drugiego roku życia, ponieważ może nasilić on
niepożądane objawy ze strony układu oddechowego.

Jak każdy lek, również środek leczniczy Hederasal może, ale nie musi, wywoływać działania niepożądane. W przypadku pacjentów,
którzy stosują preparat zgodnie z zaleceniami, nie stwierdzono żadnych skutków ubocznych. Osoby, które zażywają większe dawki leku,
niż jest to zalecane, mogą odczuwać dolegliwości ze strony żołądka i jelit – takie jak biegunka, wymioty czy skórne reakcje alergiczne
(wysypka, pokrzywka) lub duszności.

Aby nie dopuścić do interakcji pomiędzy lekami, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich preparatach leczniczych,
które aktualnie przyjmujemy lub które planujemy przyjmować w najbliższym czasie. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią również
powinny zasięgnąć porady lekarza przed pierwszym użyciem produktu.

Jak przechowywać preparat leczniczy Hederasal? Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Optymalna temperatura przechowywania syropu nie powinna przekraczać 25 stopni Celsjusza.

Skład
100 g syropu zawiera:

Substancja czynna: Wyciąg suchy z liścia bluszczu (Hederae helicis folii extractum siccum, DER 4-8: 1) – 430,55 mg
Substancje pomocnicze: potasu sorbinian, olejek anyżowy, glikol propylenowy, sorbitol 70 %, woda oczyszczona
Produkt leczniczy nie zawiera sacharozy. Może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

Wskazania i działanie
Syrop Hederasal® zawiera wyciąg suchy z liści bluszczu (Hederae helicis folii extractum siccum) działający wykrztuśnie i rozkurczająco
na mięśnie gładkie oskrzeli. Preparat stosuje się jako środek wykrztuśny, rozrzedzający zalegającą gęstą wydzielinę w gardle, krtani i
oskrzelach. Syrop Hederasal® stosuje się w kaszlu, zwłaszcza z utrudnionym odkrztuszaniem zalegającej gęstej wydzieliny oraz
pomocniczo w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych i oskrzeli.

Dawkowanie
Dawkowanie dzieciom w wieku 0 -1 lat (niemowlętom) należy skonsultować z lekarzem pediatrą, który określi dawkę i sposób podania.
Podawanie dzieciom w wieku poniżej 5 lat należy skonsultować z lekarzem.
Dzieciom w wieku 1 – 5 lat: podaje się przeciętnie 2 razy dziennie miarką po 2,5 ml lub ½ łyżeczki od herbaty.
Dzieciom w wieku 6 – 12 lat: 2 razy dziennie miarką po 5 ml lub 1 łyżeczce od herbaty.
Dorośli: 3 do 4 razy dziennie miarką po 5 ml lub 1 łyżeczce od herbaty.
Instrukcja użycia: syrop przyjmować nierozcieńczony, popić wodą.

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Działania niepożądane
U wrażliwych pacjentów mogą wystąpić podrażnienia żołądka i jelit, wymioty, biegunki. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z
wymienionych objawów, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zasięgnąć porady lekarskiej.
Przechowywanie
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Hederasal® po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze
nie wyższej niż 25°C.

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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