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Pectosol koncentrat do sporządzania roztworu doustnego 40
g
 

Cena: 9,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 g

Postać Płyny doustne

Producent HERBAPOL PRUSZKÓW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Pectosol w postaci koncentratu do sporządzania roztworu doustnego to produkt na bazie składników roślinnych, w składzie
którego znaleźć można wodno-etanolowy wyciąg z porostu islandzkiego, ziela tymianku, korzenia mydlnicy oraz ziela hyzopu. Na co jest
Pectosol? Wskazaniem do stosowania leku są stany zapalne dróg oddechowych, którym towarzyszy utrudnione odkrztuszanie
zalegającej wydzieliny. Wyrób przeznaczony jest do doustnego stosowania i dostępny jest w postaci płynu o brunatno-oliwkowym
kolorze i swoistym smaku oraz zapachu.

W opakowaniu znajduje się 40 g koncentratu do sporządzania roztworu doustnego Pectosol. W skład 100 g leku wchodzi 90 g płynnego
wyciągu (1:3) z ziela tymianku, porostu islandzkiego, ziela hyzopu i korzenia mydlnicy (18/7/3/2). Ekstrahentem jest etanol 70% (V/V), a
składnikiem pomocniczym jest glicerol. Zalecane dawkowanie Pectosol opisano w dołączonej do niego ulotce i należy go przestrzegać,
chyba że lekarz wyda inne zalecenia. W produkcie może wytrącać się naturalny osad, dlatego zaleca się jego wymieszanie przed
podaniem odpowiedniej dawki. W przypadku pacjentów dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat najczęściej stosuje się
lek Pectosol w częstotliwości 3 razy na dobę, przy czym 1 dawka leku to 1 łyżeczka koncentratu Pectosol rozpuszczona w około ½
szklanki wody. Nie powinno się stosować dawki leku większej niż wskazana. Jeżeli objawy pacjenta będą utrzymywać się dłużej niż 7
dni, powinien on zasięgnąć porady lekarza.

Stosowanie leku Pectosol może przyczynić się do wystąpienia u niektórych osób pewnych działań niepożądanych. Mogą być to reakcje
nadwrażliwości lub zaburzenia żołądka. Inne działania niepożądane to bóle brzucha, nudności oraz reakcje alergiczne, a w rzadkich
przypadkach również podrażnienie żołądka. Lek Pectosol zawiera wodno-etanolowe wyciągi roślinne – w jego składzie znajduje się
57-63% (v/v) etanolu, co średnio daje 2,4 g w dawce jednorazowej, będąc tym samym ekwiwalentem 60 ml piwa bądź 25 ml wina.
Wspomniana ilość alkoholu w składzie leku może mieć wpływ na koncentrację i szybkość reakcji, a tym samym na zdolność
prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Uważać powinny też osoby z chorobą alkoholową, epilepsją lub schorzeniami wątroby. Alkohol
może też wpływać na dzieci (nie należy go podawać dzieciom poniżej 12 lat) oraz działanie niektórych leków.

Nie każdy pacjent powinien stosować lek Pectosol, gdyż posiada on też przeciwwskazania. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w
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wieku poniżej 12 lat, gdyż nie są dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności jego działania w tej grupie wiekowej. 
Przeciwwskazaniem Pectosol jest nadwrażliwość na ziele tymianku lub hyzopu, ponadto produkt nie powinien być stosowany przy
nadwrażliwości na porost islandzki i korzeń mydlnicy. Przeciwwskazania obejmują też nadwrażliwość na pozostałe składniki leku i
rośliny z rodziny jasnowatych. Pacjentki spodziewające się dziecka i karmiące piersią nie powinny stosować leku, gdyż nie są dostępne
wystarczające dane dotyczące wykorzystania produktu w tym przypadku.

Skład
Extractum liquidum (1:3) ex: Thymi herba (ziele tymianku), Lichene Islandio (porost islandzki), Hyssopi herba (ziele hyzopu), Saponariae
radice (korzeń mydlnicy)- (18cz.+7cz.+3cz.+2cz.) ? 90 g / 100 g (ekstrahent 70% v/v), gliceryna.

Wskazania i działanie

Pectosol jest preparatem stosowanym w&nbsp;stanach zapalnych dróg oddechowych oraz przy utrudnionym odksztuszaniu
z&nbsp;zalegającą wydzieliną.

Dawkowanie
Dorośli i&nbsp;młodzież powyżej 12 lat: 3 razy na dobę pić po 1 łyżeczce Pectosolu (ok. 5 ml) rozpuszczonej w&nbsp;1/2 szklanki (ok.
125 ml) wody.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Ze względu na zawartość etanolu (Pectosol zawiera 57-63 % v/v etanolu, tj. średnio 2,4 g
w&nbsp;dawce jednorazowej, co stanowi ekwiwalent 60 ml piwa i&nbsp;25 ml wina) może być szkodliwy dla osób cierpiących na
chorobę alkoholową, ze schorzeniami wątroby lub epilepsją. Nie należy podawać leku dzieciom poniżej 12 roku życia.
Bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego Pectosol w&nbsp;okresie ciąży i&nbsp;karmienia piersią nie zostało ustalone. Nie
zaleca się stosowania produktu w&nbsp;tym okresie.

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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