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Passiflor syrop 100 ml
 

Cena: 14,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Syropy

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Passiflorae herbae

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Passiflor w postaci syropu jest preparatem na bazie wyciągu z ziela męczennicy cielistej, którego działanie jest oparte na
doświadczeniu związanym z jego długotrwałym używaniem. Produkt może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w
wieku powyżej 12 lat, a jego stosowanie u młodszych dzieci jest dopuszczalne wyłącznie na wskazanie lekarza. Na co jest Passiflor
syrop? Wskazaniem do stosowania leku są łagodne stany napięcia nerwowego i trudności z zasypianiem.

W opakowaniu znajduje się 100 ml syropu Passiflor. W skład 100 ml produktu wchodzi 3,66 g wyciągu płynnego z ziela męczennicy
cielistej. W 5 ml syropu znajdują się 183 mg ekstraktu, co odpowiada 366 mg surowca. W składzie syropu znajduje się nie więcej niż
0,5% M/M etanolu. Lek zawiera też składniki pomocnicze. Zanim pacjent skorzysta z leku Passiflor syrop, powinien przeczytać treść
ulotki dołączonej do jego opakowania.

Zalecane w ulotce dawkowanie syropu Passiflor powinno być przestrzegane, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Młodzieży w wieku
powyżej 12 lat oraz pacjentom dorosłym zaleca się przyjmowanie 10 ml syropu w częstotliwości 3–4 razy dziennie. Jeśli będzie to
konieczne, dopuszczalne jest przyjmowanie 20 ml. Przed odmierzeniem dawki leku Passiflor syrop należy wstrząsnąć butelką. Jeśli
pacjent będzie mieć wrażenie, że lek działa na niego zbyt mocno lub zbyt słabo, powinien skonsultować się z lekarzem. Lek może
powodować senność, a to może wpływać na zdolność pacjenta do kierowania pojazdami i obsługiwania maszyn. Nie należy stosować
dawek większych leku od wskazanych, gdyż może to wywołać efekt przeczyszczający.

Nie są aktualnie znane możliwe interakcje preparatu z innymi lekami, jednak jeśli pacjent stosuje inne leki, powinien skonsultować się z
lekarzem lub z farmaceutą odnośnie do możliwości łączenia medykamentów. U niektórych pacjentów stosujących lek Passiflor
syrop mogą pojawić się działania niepożądane, jednak nie muszą one występować u każdego. Aktualnie nie ma danych klinicznych
dotyczących skutków ubocznych Passiflor syrop. W bardzo rzadkich przypadkach lek może powodować wystąpienie objawów
nadwrażliwości na składnik czynny preparatu. Jeśli po przyjęciu leku pacjent zaobserwuje u siebie jakiekolwiek skutki uboczne, powinien
skonsultować się z lekarzem lub z farmaceutą.

Lek Passiflor syrop ma przeciwwskazania. Nie należy korzystać z produktu, jeśli pacjent jest uczulony na jego substancję czynną lub
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składniki pomocnicze syropu. Nie mogą go przyjmować również dzieci w wieku poniżej 12 lat, gdyż nie są dostępne dane dotyczące
używania produktu w tej grupie wiekowej – zatem może on być stosowany jedynie na wyraźne wskazanie lekarza. Z tego samego
powodu nie zaleca się również stosowania leku Passiflor syrop w ciąży i w czasie karmienia piersią. Passiflor powinien być
przechowywany poza zasięgiem dzieci i nie należy z niego korzystać, gdy minie podana na opakowaniu data ważności.

Skład
100 ml produktu zawiera 3,66 g wyciągu płynnego z ziela męczennicy cielistej Passiflora incarnata L. (2:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny:
etanol 60% (V/V).
5 ml leku zawiera 183 mg ekstraktu, co odpowiada 366 mg surowca.
Produkt zawiera nie więcej niż 0,5% (M/M) etanolu.

Wskazania i działanie
Produkt leczniczy przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w łagodnych stanach napięcia nerwowego oraz w trudnościach z
zasypianiem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: 10 ml 3-4 razy dziennie
możliwe podwojenie dawki w razie potrzeby

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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