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Herbion na kaszel syrop 150 ml
 

Cena: 14,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Syropy

Producent KRKA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cetraria islandica

Opis produktu
 

Skład

1 ml syropu zawiera 6 mg gęstego wyciągu z płucnicy islandzkiej (Cetraria islandica (L.) Acharius s.l., tallus)(16-18:1), co
odpowiada 96–108 mg płucnicy islandzkiej. Ekstrahent: woda oczyszczona
Pozostałe składniki: płynny (niekrystalizujący) sorbitol (E420), guma ksantanowa (E415), benzoesan sodu (E211), kwas
cytrynowy(E330) oraz aromat cytrynowy

Wskazania i działanie

Lek Herbion na kaszel jest to tradycyjny produkt leczniczy łagodzący podrażnienia śluzówki jamy ustnej i gardła oraz
towarzyszący im kaszel
Herbion na kaszel zawiera gęsty wyciąg z płucnicy islandzkiej.

Wyciąg z płucnicy islandzkiej zawiera duże ilości substancji kleistych, które pokrywają, chronią i nawilżają błony
śluzowe jamy ustnej i gardła, łagodząc podrażnienie i suchy kaszel

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Herbion na kaszel
Jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg z płucnicy islandzkiej lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Dawkowanie
Dorośli i młodzież powyżej 16 lat : 15 ml syropu (3 łyżeczki miarowe) cztery razy dziennie.
Dzieci i młodzież od 10 do 16 lat : 10 ml syropu (2 łyżeczki miarowe) cztery razy dziennie.
Dzieci od 4 do 9 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczkę miarową) cztery razy dziennie.
Dzieci poniżej 4 lat: wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej 2,5 ml syropu (½ łyżeczki miarowej) do czterech
razy dziennie
Bezpośrednio po zażyciu leku Herbion na kaszel nie należy jeść ani pić, gdyż lek może zostać zbyt szybko usunięty z błony śluzowej
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jamy ustnej i gardła

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość nieznana: alergiczne reakcje skórne w postaci świądu, zaczerwienienia skóry lub trudności z 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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