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Lancetan - syrop z babki lancetowatej 125 g
 

Cena: 5,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 125 g

Postać Syropy

Producent PROLAB

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Plantaginis lanceolate

Opis produktu
 

Skład
Plantaginis Lanceolatae Folii Extractum Fluidum 10,0g, Ekstrahent – etanol 30°, sacharoza, sodu benzoesan, woda oczyszczona, etanol
760g/l

Wskazania i działanie

Syrop z babki lancetowatej jest lekiem o działaniu wykrztuśnym i przeciwzapalnym, hamuje rozwój bakterii, rozluźnia zgęstniałą
wydzielinę gruczołów śluzowych i ułatwia odkrztuszanie. Zawarte w nim glikozydy irydoidowe działają przeciwzapalnie łagodząc
ból, zaś związki śluzowe osłaniają błony śluzowe czyniąc kaszel mniej uciążliwym. Kuracja LANCETANEM powoduje
rozrzedzenie śluzu i ułatwia jego wydalanie z organizmu.

Przeciwwskazania
Ze względu na zawartość alkoholu etylowego nie zaleca się stosowania u osób z chorobami wątroby, padaczką, uszkodzeniem mózgu,
choroba umysłową oraz chorobą alkoholową.
Ze względu na brak danych i zawartość alkoholu nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 6 roku życia.
Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią, ponieważ nie wykonano dotychczas badań klinicznych.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 3-4 razy dziennie po 5ml lub 2 razy dziennie po 10ml.
Dzieci w wieku 6-12 lat: 3-4 razy dziennie po 5 ml.

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.
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Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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