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Herbion na kaszel mokry syrop 150 ml
 

Cena: 14,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Syropy

Producent KRKA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Hederae helicis

Opis produktu
 

Skład

substancją czynną leku jest suchy wyciąg z liści bluszczu.
1 ml syropu zawiera 7 mg suchego wyciągu z liści bluszczu (Hedera helix L., folium) (5–7,5:1). Ekstrahent: etanol 30%
(m/m)

Sorbitol ciekły (niekrystalizujący) (E420), glicerol (E422), benzoesan sodu (E211), kwas cytrynowy (E330), substancja smakowo-
zapachowa Lemon balm Flavour: glikol propylenowy (E1520), etanol, olejek eteryczny cytronelowy, olejek eteryczny cytrynowy,
cytral, olejek eteryczny kolendrowy, woda oczyszczona

Wskazania i działanie

Herbion na kaszel mokry zawiera suchy wyciąg z liści bluszczu.
Herbion na kaszel mokry jest produktem leczniczym roślinnym stosowanym jako środek wykrztuśny w przypadku kaszlu
produktywnego(mokrego)

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Herbion na kaszel mokry
W przypadku uczulenia(nadwrażliwości) na wyciąg z liści bluszczu, na inne rośliny z rodziny Araliaceae (bluszcz) lub na którąkolwiek z
substancji pomocniczych leku Herbion na kaszel mokry.
Nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia ze względu na ryzyko pogorszenia się objawów ze strony układu oddechowego.

Dawkowanie
Zazwyczaj stosowana dawka leku dla dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia wynosi od 5 do 7,5 ml syropu dwa razy dziennie.
Zazwyczaj stosowana dawka leku dla dzieci od 6 do 12 lat wynosi 5 ml syropu dwa razy dziennie.
Zazwyczaj stosowana dawka leku dla dzieci od 2 do 5 lat wynosi
2,5 ml syropu dwa razy dziennie.
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Stosowanie u dzieci poniżej 2 roku życia jest przeciwwskazane.
Syrop należy przyjmować rano i wczesnym popołudniem. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.
Stosując lek Herbion na kaszel mokry zalecane jest picie dużych ilości wody lub innych ciepłych napojów bezkofeinowych.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Herbion na kaszel mokry może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Często: Nudności, wymioty, biegunka.
Niezbyt często:reakcje alergiczne objawiające się pokrzywką, wysypką, rumieniem oraz trudnością w oddychaniem

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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