
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Hederoin x 30 tabl
 

Cena: 12,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Hederae helicis

Opis produktu
 

Skład
Hederae helicis folii extractum siccum 15 mg
1 tabletka zawiera:

substancja czynna: Wyciąg suchy z liści bluszczu pospolitego (Hederae helicis folii extractum siccum, DER 4-8:1) - 15 mg,
ekstrahent: etanol 30 % m/m
substancje pomocnicze: wyciąg z korzenia lukrecji suchy z celulozą sproszkowaną, olejek anyżowy, skrobia ziemniaczana,
sacharoza, powidon, talk

Wskazania i działanie

Tabletki Hederoin® zawierają wyciąg suchy z liści bluszczu (Hederae helicis folii extractum siccum). Preparat stosuje się jako
środek wykrztuśny i łagodnie bronchospazmolityczny, rozrzedzający zalegającą gęstą wydzielinę w gardle, krtani i oskrzelach i
ułatwiający odkrztuszanie.
Tabletki Hederoin® stosuje się tradycyjnie w kaszlu, zwłaszcza z utrudnionym odkrztuszaniem zalegającej gęstej wydzieliny
oraz pomocniczo w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych i oskrzeli.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Hederoin® jeśli występuje nadwrażliwość ną substancję czynną lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku.

Ciąża i okres karmienia piersią

Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży i okresie karmienia piersią. Stosowanie leku w tym
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okresie należy skonsultować z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono upośledzenia sprawności psychofizycznej przez preparat.

Stosowanie innych leków

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Dawkowanie

Lek Hederoin® należy stosować doustnie.
Dzieci w wieku szkolnym 3 razy dziennie po 1 tabletce, dorośli 3 razy dziennie po 2 tabletki.
W przypadku zażycia większej dawki leku Hederoin® niż zalecana i wystąpienia objawów niepożądanych, należy zasięgnąć
porady lekarskiej.
W przypadku pominięcia dawki leku Hederoin® kontynuować leczenie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu
uzupełnienia pominiętej dawki.

Po przerwaniu leczenia lekiem Hederoin® może wystąpić

nasilenie trudności w odkrztuszaniu zalegającej gęstej wydzieliny w gardle, krtani i oskrzelach. Okres trwania kuracji zależy od
rodzaju i obrazu klinicznego choroby, winien on wynosić nie mniej niż tydzień. Jeżeli objawy nie ustępują lub w trakcie leczenia
dochodzi do pogorszenia stanu, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Hederoin® może powodować działania niepożądane.
U wrażliwych pacjentów, po zażyciu większej niż zalecana dawki leku, mogą wystąpić podrażnienia żołądka i jelit, wymioty,
biegunki.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zasięgnąć
porady lekarskiej.

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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