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Junior-angin syrop dla dzieci 100 ml
 

Cena: 18,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Syropy

Producent MPC INTERNAT

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Junior-Angin w postaci syropu jest produktem z wyciągiem z porostu islandzkiego i malwy, który może być podawany
dzieciom już od 1. roku życia. Syrop ma przyjemny, czereśniowy smak, a w jego recepturze nie znajduje się dodatek alkoholu, cukru czy
sztucznych barwników. Na co jest Junior-Angin? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest ból gardła i suchy, drażniący
kaszel. Produkt znajduje zastosowanie w przypadku podrażnienia śluzówki gardła oraz jamy ustnej, które towarzyszy przeziębieniom. W
skład wyrobu wchodzi wyciąg z porostu islandzkiego. Roślina ta jest bogata w substancje ślazowe, które łagodzą podrażnienia śluzówki
jamy ustnej i gardła, a oprócz tego powlekają błony śluzowe, przynosząc ulgę i zabezpieczając przed dalszymi podrażnieniami. Drugim
składnikiem czynnym wyrobu medycznego jest wyciąg z malwy. W skład liści i kwiatów malwy również wchodzą substancje ślazowe,
dlatego składnik ten działa łagodząco na śluzówkę, powleka ją warstwą ochronną, a przy tym koi dolegliwości bólowe gardła i zwalcza
uciążliwy kaszel.

W opakowaniu znajduje się 100 ml syropu Junior-Angin. W skład produktu wchodzi wyciąg z porostu islandzkiego i wyciąg z malwy, a
także aromat czereśniowy i aromat ziół przeciwkaszlowych, poza tym formułę uzupełnia glukonian cynku i sorbinian potasu, a oprócz
tego roztwór maltitolu i woda oczyszczona. 100 ml syropu zawiera 5 g wyciągu z porostu islandzkiego i 5 g wyciągu z malwy. W
recepturze syropu nie ma alkoholu, sztucznych barwników, czy też cukru. Wyrób medyczny Junior-Angin należy podawać dziecku
według zaleceń zawartych w dołączonej do opakowania ulotce, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

Zalecane dawkowanie Junior-Angin u dzieci w wieku 1–6 lat to 5 ml syropu podawane 1–2 razy dziennie, zależnie od potrzeb. Jeśli
chodzi o dawkowanie w grupie wiekowej 6–16 lat, zaleca się podawanie 10 ml syropu w częstotliwości 2 razy dziennie. Do opakowania
dołączony jest praktyczny kieliszek z miarką, który ułatwia odmierzenie potrzebnej dawki produktu. Dla skuteczności terapii ważne jest
regularne i zgodne z zaleceniami stosowanie produktu. Junior-Angin należy przyjmować do ustąpienia objawów, a dodatkowo o 2–3 dni
dłużej, by podtrzymać efekty działania wyrobu medycznego. Jeśli po tygodniu stosowania produktu dolegliwości pacjenta nie ustąpią
lub ulegną nasileniu, zaleca się konsultację z lekarzem.

Syrop Junior-Angin ma również przeciwwskazania do stosowania, czyli nie mogą z niego korzystać wszystkie dzieci.
Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników czynnych lub pomocniczych produktu. Z syropu nie powinny też
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korzystać osoby z nietolerancją maltitolu (substancja słodząca). Wyrób medyczny Junior-Angin nie powinien być podawany dzieciom
poniżej 1. roku życia.

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej oraz w miejscu, które będzie niewidoczne i niedostępne dla najmłodszych.
Wyrób medyczny po otwarciu powinien być zużyty w czasie nie dłuższym niż 14 dni, a jeśli tak się nie stanie, pozostałą część produktu
należy wyrzucić zgodnie z zasadami utylizacji wyrobów medycznych.

Skład
Wyciąg z porostu islandzkiego, wyciąg z malwy, glukonian cynku, sorbinian potasu, roztwór maltitolu, aromat czereśniowy, aromat ziół
przeciwkaszlowych, woda oczyszczona.
Właściwości:
Syrop o smaku czereśniowym dla dzieci już od 1 roku życia, na kaszel i ból gardła.

Wskazania i działanie

Porost islandzki stosowany jest w bólu gardła oraz suchym, drażniącym kaszlu ze względu na zawarte w nim substancje
ślazowe, wykazujące działanie łagodzące podrażnienia, które niczym balsam powlekają błony śluzowe jamy ustnej i gardła.
Malwa stosowana jest w podrażnieniach błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz w związanymi z nimi bólem gardła i suchym,
drażniącym kaszlem. Liście i kwiaty malwy zawierają substancje ślazowe, które wykazują działanie łagodzące.
Nie zawiera alkoholu, cukru, sztucznych barwników.

Zastosowanie:
Syrop polecany do stosowania w suchym, drażniącym kaszlu, bólach gardła oraz podrażnieniach błony śluzowej gardła i jamy ustnej
towarzyszącym przeziębieniom.

Dawkowanie
Dzieci od 1 do 6 lat: w zależności od potrzeby 1 raz do 2 razy dziennie po 5 ml syropu.
Dzieci i młodzieży od 6 do 16 lat: 2 razy dziennie po 10 ml syropu.
Po otwarciu nadaje się do spożycia w czasie nie dłuższym niż 14 dni.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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