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Herbapect syrop 150 g
 

Cena: 10,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 g

Postać Syropy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Primulae radix, Sulfoguajacolum, Thymi
extractum

Opis produktu
 

Wstęp
Syrop Herbapect 150 g to ziołowe wsparcie w leczeniu suchego i męczącego kaszlu u dzieci i dorosłych. W składzie tego złożonego leku
znajduje się wyjątkowa kompozycja trzech aktywnych składników: wyciągu płynnego z ziela tymianku, nalewki z korzenia pierwiosnka
lekarskiego oraz sulfogwajakolu. Poza tym zawiera substancję pomocniczą – sorbitol ciekły, niekrystalizujący. To właśnie dzięki
wyciągom roślinnym Herbapect ma funkcję wykrztuśną. Wykazuje także właściwości przeciwzapalne i łagodzące podrażnienia błon
śluzowych gardła i krtani. Działanie syropu polega głównie na wspomaganiu rozrzedzania wydzieliny zalegającej w górnych drogach
oddechowych i oskrzelach oraz ułatwianiu jej odkrztuszanie.

Ziołowy lek Herbapect ma wszechstronne zastosowanie. Z powodzeniem stosowany jest zarówno w przypadku uporczywego suchego
kaszlu, jak i mokrego, któremu towarzyszy gęsty śluz trudny do wykrztuszenia. Zalecany jest tradycyjnie w leczeniu ostrych lub
przewlekłych nieżytów górnych dróg oddechowych. Może być również stosowany w przypadku infekcji sezonowych z męczącym
kaszlem oraz pomocniczo przy dychawicy oskrzelowej u seniorów.

Herbapect w postaci syropu w butelce o pojemności 125 ml można nabyć w aptekach bez recepty. Ten uniwersalny ziołowy lek
wykrztuśny przeznaczony jest dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci powyżej 4 lat i warto go mieć w domowej apteczce. Istotną zaletą
preparatu jest brak dodatku cukru, dzięki czemu mogą go stosować diabetycy oraz osoby z insulinoopornością. Natomiast nie należy
podawać syropu dzieciom, które chorowały na krup (ostre zapalenie krtani) oraz osobom z astmą. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości co do działania lub zażywania leku, warto zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Sposób stosowania leku Herbapect zależy głównie od wieku pacjenta i jest opisany szczegółowo w ulotce. Dorosłym zaleca się
przyjmowanie po 5 ml preparatu 3-4 razy dziennie, a dzieciom i młodzieży połowę tej dawki, czyli 2,5 ml, w takiej samej częstotliwości.
Dla ułatwienia precyzyjnego odmierzania, do opakowania dołączona jest specjalna miarka. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki
leku, która wynosi 20 ml na dobę. Syrop Herbapect najlepiej zażywać po posiłku, a samodzielnie prowadzona kuracja nie powinna trwać
dłużej niż 7 dni. Jeśli po upływie tygodnia dolegliwości nie miną albo wręcz się nasilają, należy zgłosić się do lekarza.

Lek Herbapect jest dobrze tolerowany przez większość osób, jednak istnieją pewne wyjątki, kiedy nie należy go stosować.
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Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji czynnych lub pomocniczych zawartych w preparacie. Przede
wszystkim warto wziąć pod uwagę obecność etanolu. W pojedynczej porcji 2,5 ml jest go 189,4 mg, co odpowiada 1,9 ml wina lub 4,5 ml
piwa. Z tego względu nie należy podawać syropu Herbapect małym dzieciom poniżej 4 lat, a w przypadku starszych, zachować
ostrożność w czasie dawkowania. Leku nie powinny też przyjmować kobiety w ciąży i karmiące. Zawartość alkoholu jest szkodliwa
również dla osób z grupy podwyższonego ryzyka: ze schorzeniami wątroby, padaczką oraz chorobą alkoholową. Problematycznym
składnikiem leku Herbapect może być też sorbitol, którego powinni unikać pacjenci z dziedziczną nietolerancją fruktozy i innych cukrów.
W takich przypadkach zalecana jest konsultacja z lekarzem przed rozpoczęciem kuracji.

Herbapect pod postacią syropu, tak jak każdy produkt leczniczy, może powodować działania niepożądane, chociaż nie występują one
zbyt często. Z reguły są to niezbyt groźne, choć nieprzyjemne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, tj. nudności i wymioty. U niektórych
pacjentów mogą pojawić się reakcje alergiczne w postaci wysypki, a nawet o charakterze wstrząsu anafilaktycznego, obrzęków
naczynioruchowych, skurczu oskrzeli czy gwałtownego spadku ciśnienia krwi. Mogą one być spowodowane zawartością tymianku, lecz
nie jest to reguła. Dlatego w każdej sytuacji, kiedy po przyjęciu leku Herbapect nastąpi wyraźne pogorszenie samopoczucia lub
niepokojące objawy, należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej.

Opis
(498 mg + 349 mg + 87 mg)/ 5 ml, syrop
Thymi extractum fluidum + Primulae tinctura + Sulfogaiacolum

Działanie: Wykrztuśne.
Wskazania do stosowania: Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Męczący tzw. „suchy kaszel”. Utrudnione odkrztuszanie.

OTC - Lek wydawany bez recepty

Cechy

męczący tzw. suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie
bez cukru

Składniki
5 ml syropu zawiera substancje czynne: 498 mg wyciągu płynnego z ziela tymianku (Thymus vulgaris L., herba) (1:2), rozpuszczalnik
ekstrakcyjny: etanol 30 % (V/V), woda amoniakalna 25 %, glicerol 95 %; 349 mg nalewki z korzenia pierwiosnka lekarskiego (Primula veris
L., radix) (1:5) rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 70 % (V/V); 87 mg sulfogwajakolu (Sulfogaiacolum) raz substancje pomocnicze o
znanym działaniu: sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E420), Zawiera 6,4-9,0 % (V/V) etanolu

Stosowanie
Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią etykietoulotki przed zastosowaniem leku, w tym celu należy odkleić etykietę w prawym
górnym rogu w miejscu oznaczonym strzałką.

Sposób stosowania i droga podania: Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie, za pomocą której należy odmierzać
lek. Dorośli: 5 ml syropu od 3 do 4 razy na dobę, po posiłku. Dzieci powyżej 4 lat i młodzież do 18 lat: 2,5 ml syropu od 3 do 4 razy na
dobę po posiłku nie częściej niż co 4 godziny. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano na etykiecie lub według
zaleceń lekarza, lub farmaceuty. Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Jeśli po upływie 7 dni. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła
poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skontaktować się z lekarzem.

Przedawkowanie: W razie zastosowania dawki większej niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku pominięcia
dawki leku, kolejną dawkę należy zastosować jak najszybciej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej
dawki.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na substancję pomocniczą. Astma.
Nie należy stosować u dzieci, które chorowały na ostre zapalenie krtani (krup).
Interakcje: Brak danych.
Ciąża i karmienie piersią: Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Brak danych.
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Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Lek zawiera etanol i sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E420)
Ten lek zawiera 356,85 mg alkoholu (etanolu) w 5 ml syropu, co jest równoważne 7,14 % (w/v). Ilość alkoholu w 5 ml tego leku jest
równoważna mniej niż 9 ml piwa lub 4 ml wina. mała ilość alkoholu w tym leku nie będzie powodowała zauważalnych skutków.
Lek zawiera 5291,25 mg sorbitolu ciekłego, niekrystalizującego, co odpowiada 3504,924 mg czystego sorbitolu w każdych 5 ml syropu i
jest równoważne 0,21 ww.

Sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta (lub jego dziecka) nietolerancję niektórych cukrów lub
stwierdzono wcześniej u pacjenta dziedziczną nietoleranację fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, w której organizm pacjenta nie
rozkłada fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku lub podaniem go dziecku. Sorbitol może
powodować dyskomfort ze strony układu pokarmowego i może mieć łagodne działanie przeczyszczające. Wskazówki dla diabetyków
Syrop nie zawiera cukru i może być stosowany przez diabetyków.
Dzieci: Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Działania niepożądane: Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Możliwe
wystąpienie reakcji alergicznych oraz zaburzeń żołądkowo-jelitowych (nudności i wymioty).
Reakcje alergiczne mogą niekiedy mieć charakter wstrząsu anafilaktycznego lub obrzęku naczyniowo-ruchowego. Jeśli wystąpi obrzęk,
gwałtowne obniżenie ciśnienia krwi, skurcz oskrzeli lub pacjent poczuje się źle, należy natychmiast wezwać pomoc lekarską.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al.
Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
150

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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