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Herbapect junior syrop o smaku bananowym 120 g
 

Cena: 9,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 g

Postać Syropy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Herbapect Junior to wyrób medyczny dla dzieci w postaci syropu o smaku bananowym, który jest nie tylko smaczny, ale również
skuteczny. Stosowany jest w celu łagodzenia każdego rodzaju kaszlu – zarówno suchego, jak i mokrego. Opakowanie zawiera 120 g
syropu oraz miarkę, która ułatwia dawkowanie preparatu. Produkt przeznaczony jest do podania doustnego. Preparat dostępny jest bez
recepty. Producentem syropu jest Aflofarm Farmacja Polska Spółka z o.o.

Skład preparatu medycznego Herbapect Junior dla dzieci
W skład preparatu wchodzą substancje takie jak: woda, sacharoza, gęsty wyciąg z korzenia prawoślazu, wyciąg z porostu islandzkiego,
guma ksantan, kwas cytrynowy, benzoesan sodu, aromat.

Wskazania do stosowania i działanie preparatu Herbapect Junior
Środek ma za zadanie łagodzić kaszel u dzieci. Ułatwia on odkrztuszanie oraz zmniejsza częstotliwość kaszlu. Może być stosowany w
przypadku każdego rodzaju kaszlu – zarówno uporczywego suchego, jak i męczącego mokrego. Syrop Herbapect Junior wykazuje
właściwości nawilżające, łagodzące, osłaniające i przeciwkaszlowe.

Preparat redukuje nie tylko częstotliwość kaszlu, ale również działa wykrztuśnie. Dzięki dopracowanej kompozycji składników wytwarza
na powierzchni błony śluzowej gardła ochronną barierę – jednocześnie łagodząc kaszel. Syrop zawiera naturalne wyciągi i ma pyszny
smak, dlatego jest dobrze tolerowany przez dzieci w każdym wieku. Wyrób medyczny chroni błonę śluzową przed negatywnym
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wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zimne czy suche powietrze. Dzięki swoim właściwościom preparat łagodzi częstotliwość
napadów kaszlu.

Dawkowanie wyrobu medycznego Herbapect Junior.

● Dzieci w wieku od jednego do trzech lat – preparat należy przyjmować cztery razy dziennie po 5 ml.
● Dzieci powyżej trzeciego roku życia – środek należy aplikować pięć razy dziennie po 5 ml.

Opakowanie zawiera miarkę, która ułatwia precyzyjne odmierzanie porcji leku. Po przyjęciu przez pacjenta dawki produktu Herbapect
Junior nie wolno spożywać pokarmów ani napojów przez około 30 minut.

Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji syropu Herbapect Junior w ciągu jednego dnia.

Preparat jest przeznaczony do przyjmowania przez dzieci, jednak powinien być stosowany zawsze pod nadzorem osoby dorosłej.

Jeśli po upływie pięciu dni od przyjęcia pierwszej dawki wyrobu medycznego stan pacjenta nie uległ poprawie lub objawy uległy
nasileniu, należy skontaktować się z lekarzem, lub farmaceutą.

Przeciwwskazania do stosowania wyrobu medycznego Herbapect Junior
Preparat należy stosować zgodnie ze wskazaniami podanymi w ulotce dołączonej do opakowania lub zaleceniami lekarza czy
farmaceuty. Nie należy stosować preparatu, jeśli pacjent wykazuje nadwrażliwość na którykolwiek składnik wyrobu medycznego.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania przez dzieci poniżej pierwszego roku życia lub których masa nie przekracza ośmiu
kilogramów. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z informacjami zawartymi na opakowaniu lub ulotce dołączonej do
produktu.

Przechowywanie wyrobu medycznego Herbapect Junior o smaku bananowym
Preparat należy trzymać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Syrop ułatwiający odkrztuszanie powinien być
przechowywany w oryginalnym opakowaniu. Produktu nie należy przyjmować po upływie daty ważności. Wyrób medyczny powinien być
przechowywany w optymalnej temperaturze – nie wyższej niż 25 stopni Celsjusza, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych. Po
otwarciu syropu nie trzeba przechowywać go w lodówce.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. W przypadku pominięcia porcji preparatu nie należy zwiększać kolejnej dawki w celu
wyrównania zalecanej dziennej dawki.

Nie stwierdzono dotychczas żadnych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem wyrobu medycznego Herbapect Junior o
smaku bananowym.

Przed pierwszym użyciem zaleca się poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich wyrobach medycznych przyjmowanych przez
pacjenta.

Skład
Woda, sacharoza, wyciąg gęsty z korzenia prawoślazu, wyciąg z porostu islandzkiego, guma ksantan, kwas cytrynowy, benzoesan sodu,
aromat.

Wskazania i działanie
Herbapect Junior wyrób medyczny leczniczy w postaci syropu zawiera składniki korzystnie oddziałujące na gardło oraz wspomagające
naturalne oczyszczanie dróg oddechowych i prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Dawkowanie
Dzieci powyżej 3 roku życia - 5 razy dziennie po 1 łyżeczce żelu (5 ml). W przypadku braku poprawy po 5 dniach stosowania zasięgnąć
porady lekarza.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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