
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

PlantagoPharm syrop 200 ml
 

Cena: 8,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Syropy

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Plantaginis lanceolate

Opis produktu
 

Wstęp
Lek PlantagoPharm syrop to preparat roślinny w postaci syropu na bazie wyciągu z babki lancetowatej, który może być stosowany już u
dzieci od 3. roku życia oraz u młodzieży i pacjentów dorosłych. Na co jest PlantagoPharm syrop? Wskazaniem do stosowania leku jest
objawowe leczenie podrażnień jamy ustnej i gardła oraz towarzyszącego im suchego kaszlu. Skuteczność leku jest możliwa dzięki
długotrwałemu stosowaniu.

W opakowaniu znajduje się 200 ml syropu PlantagoPharm. W skład 100 g leku wchodzi 8 g płynnego wyciągu z babki lancetowatej oraz
substancje pomocnicze. Przed zastosowaniem syropu należy przeczytać dokładnie dołączoną do jego opakowania ulotkę. Jeśli lekarz
nie zaleci inaczej, rekomendowane w ulotce PlantagoPharm syrop dawkowanie powinno być przestrzegane.

Dzieciom w wieku 3–4 lata zaleca się podawanie 5 ml syropu 3 razy dziennie, a dzieciom w wieku 5–11 lat należy podawać 10 ml syropu
3 razy dziennie. Rekomendowane dawkowanie PlantagoPharm syrop u młodzieży w wieku powyżej 12. lat oraz osób dorosłych to 10 ml
syropu przyjmowane 3–4 razy dziennie. Nie należy stosować większych dawek leku od wskazanych. Jeśli lek będzie stosowany przez 7
dni i objawy nie ustąpią lub nasilą się oraz gdy wystąpi duszność lub pojawi się ropna wydzielina, należy zasięgnąć porady lekarza. Jeśli
pacjent będzie mieć wrażenie, że lek działa na niego zbyt słabo lub zbyt mocno, powinien skonsultować się w tej sprawie z lekarzem.

PlantagoPharm syrop może powodować działania niepożądane, jednak dotychczas skutków ubocznych leku nie ma za wiele. Jeśli
pacjent zaobserwuje u siebie działania niepożądane leku, powinien skonsultować się z lekarzem. Należy mieć na uwadze, że w składzie
leku znajdują się etanol i cukier. W dawce 5 ml syropu PlantagoPharm znajduje się 0,11 g etanolu, co odpowiada 1,2 ml wina lub 2,8 ml
piwa. Odpowiednio w dawce 10 ml syropu znajduje się 0,22 g etanolu – to ilość tego alkoholu odpowiadająca 2,3 ml wina lub 5,6 ml
piwa. Jest to dawka szkodliwa dla pacjentów z chorobą alkoholową, poza tym ostrożność należy zachować u pacjentów z chorą
wątrobą oraz osób z padaczką. Stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza lek nie powinien jednak mieć wpływu na zdolność do
prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Ostrożność powinni też zachować diabetycy, gdyż w leku znajduje się cukier – w 5 ml syropu
można znaleźć 3,5 g cukru, co odpowiada 0,29 jednostki chlebowej.

Lek PlantagoPharm syrop ma przeciwwskazania. Syrop nie powinien być stosowany przez pacjentów z nadwrażliwością na
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którykolwiek z jego składników. W przypadku pojawienia się objawów nadwrażliwości po zastosowaniu preparatu należy zaprzestać
jego dalszego stosowania i skonsultować się z lekarzem. Lek nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 3. lat. Ze względu na
brak danych dotyczących bezpieczeństwa rekomenduje się niestosowanie leku PlantagoPharm syrop w ciąży i w czasie karmienia
piersią.

Skład
100 g leku zawiera 8g płynnego wyciągu z babki lancetowatej (Plantaginis lanceolatae folii extractum fluidum) (1:1).
Ekstrahent: etanol 25% (V/V).
Zawartość etanolu w produkcie leczniczym: 1,8% (M/M).
Substancje pomocnicze: sacharoza, koncentrat o smaku czarnej porzeczki, sorbinian potasu, kwas cytrynowy jednowodny, woda
oczyszczona.

Wskazania i działanie
Tradycyjny roślinny produkt leczniczy stosowany jako środek łagodzący w objawowym leczeniu podrażnienia jamy ustnej i gardła oraz
związanego z nim suchego kaszlu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
dzieci 3-4 lata: 5 ml syropu 3 razy dziennie
dzieci 5-11 lat: 10 ml syropu 3 razy dziennie
dzieci powyżej 12 lat i dorośli:10 ml syropu 3-4 razy dziennie

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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