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Prospan syrop 100 ml
 

Cena: 17,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Syropy

Producent ENGELHARD

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Hederae helicis

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Prospan w postaci syropu jest preparatem o działaniu sekretolitycznym, którego funkcja polega na upłynnianiu zalegającej w
drogach oddechowych gęstej wydzieliny oskrzelowej. Lek ma również działanie spazmolityczne, co oznacza, że przyczynia się do
rozkurczania mięśni gładkich oskrzeli, w ten sposób łagodząc objawy kaszlu nieproduktywnego. Wszystko to sprawia, że pacjent łatwiej
odkrztusza upłynniony śluz i nie zmaga się z nieefektywnym kaszlem.

Na co jest Prospan? Wskazaniem do pomocniczego stosowania leku są ostre i przewlekłe stany zapalne dróg oddechowych, którym
towarzyszy kaszel. Lek opiera się na suchym ekstrakcie z liści bluszczu (Hedera helix), którego podstawowymi składnikami aktywnymi
są saponiny triterpenowe. Związki te mają charakter glikozydowy, dzięki czemu lek Prospan sprawdza się w przypadku nieżytów dróg
oddechowych. Lek redukuje dolegliwości związane z chorobą, przyczyniając się do upłynnienia zalegającej wydzieliny oskrzelowej i
łagodzenia nieproduktywnego kaszlu.

W opakowaniu znajduje się 100 ml syropu Prospan. W 1 ml syropu znaleźć można 7 mg suchego wyciągu z liści bluszczu, a także
składniki pomocnicze. Produkt nie zawiera alkoholu, cukru i sztucznych barwników i może stanowić jeden z elementów terapii (np. w
połączeniu z antybiotykami czy też stosowanymi lekami przeciwbólowymi). Lekkie zmętnienie preparatu jest naturalne i jest efektem
obecności w formule składników roślinnych. Zmętnienie nie wpływa na skuteczność czy bezpieczeństwo stosowania leku, jednak syrop
należy wstrząsnąć przed użyciem.

Produkt leczniczy powinien być stosowany zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce lub zaleceniami lekarza. W przypadku osób
dorosłych i dzieci powyżej 10. roku życia zaleca się przyjmowanie 5 ml syropu 3 razy dziennie. W razie konieczności u osób dorosłych
dawkę można zwiększyć do 7,5 ml syropu stosowanego 3 razy dziennie. Dzieciom w wieku 6-9 lat zaleca się przyjmowanie 5 ml syropu 3
razy dziennie.

Dzieciom w wieku 1-5 lat (wyłącznie na zalecenie lekarza) zazwyczaj podaje się 2,5 ml syropu 3 razy dziennie. W przypadku dzieci
poniżej 1. roku życia to pediatra powinien ustalić dawkowanie leku.
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Nie powinno się przyjmować większej dawki leku Prospan niż zalecana, a jeśli pacjent zauważy, że lek działa na niego zbyt słabo lub
zbyt mocno, powinien skonsultować się z lekarzem. Czas leczenia jest zależny od rodzaju objawów, z którymi zmaga się pacjent, a także
od ich nasilenia. Terapia trwa zwykle minimum 7 dni – nawet w przypadku łagodnych stanów zapalnych. Po ustąpieniu objawów lek
należy przyjmować jeszcze około 2-3 dni.

U osób stosujących lek Prospan mogą wystąpić pewne działania niepożądane, choć nie pojawiają się one u każdego pacjenta.
Zazwyczaj lek jest dobrze tolerowany, jednak bardzo rzadko, w przypadku leków z wyciągiem z bluszczu, występują reakcje alergiczne.
Wskazywać na nie mogą takie objawy jak zaczerwienienie skóry i jej swędzenie, duszność lub obrzęk. W związku z zażyciem leku
Prospan, w przypadku osób wrażliwych, niezbyt często pojawiają się również dolegliwości obejmujące nudności, biegunkę i wymioty.
Zauważenie u siebie jakichkolwiek objawów niepożądanych (opisanych w ulotce lub w niej nieopisanych) stanowi wskazanie do
kontaktu z lekarzem.

Istnieją także przeciwwskazania do stosowania leku Prospan, co oznacza, że nie powinien być on stosowany przez każdego.
Podstawowym przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na składniki leku. Ze względu na zawartość sorbitolu w składzie, pacjenci z
nietolerancją niektórych cukrów powinni skonsultować się z lekarzem przed ewentualnym zastosowaniem tego leku. Jeśli chodzi
natomiast o stosowanie Prospan w formie syropu przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią, dopuszczalne jest to jedynie w przypadku
stwierdzenia przez lekarza, że korzyści z terapii przewyższają ryzyko zagrożenia dla płodu.

Syrop Prospan należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, chroniąc go przed temperaturą przekraczającą 25°C. Lek nie
powinien być stosowany po upływie jego terminu ważności.

Skład
1 ml syropu zawiera 7 mg suchego wyciągu z liści bluszczu (5-7,5:1). Zawiera sorbitol.

Wskazania i działanie
Prospan® stosuje się w nieżytach dróg oddechowych w celu zmniejszenia dolegliwości towarzyszącym ostrym i przewlekłym stanom
zapalnym dróg oddechowych, przebiegających z kaszlem. Dzięki działaniu upłynniającemu, zalegający w drogach oddechowych śluz
oskrzelowy ulega rozrzedzeniu i jego odkrztuszanie jest ułatwione. W ten sposób naturalny, obronny odruch kaszlu zanika.
Prospan® to lek o potrójnym działaniu w leczeniu kaszlu:

rozrzedza gęstą wydzielinę i pomaga w jej odkrztuszaniu
zmniejsza napięcie mięśni gładkich oskrzeli
łagodzi odruch kaszlowy

Dzięki opisanemu powyżej działaniu, Prospan® może być stosowany w leczeniu zarówno kaszlu produktywnego jak i
nieproduktywnego("suchego" i mokrego").
Prospan:

zawiera suchy wyciąg z liści bluszczu, o przebadanym, udokumentowanym i skutecznym działaniu
można go łączyć z innymi lekami (np. antybiotykami czy środkami przeciwbólowymi)
występuje w postaci syropu i kropli
nie zawiera cukru – mogą go stosować chorzy na cukrzycę
nie zawiera alkoholu
nie zawiera sztucznych barwników
do stosowania u dzieci i dorosłych

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 10. roku życia: przynajmniej po 5 ml syropu 3 razy dziennie. Jeżeli jest to konieczne, dawka dla dorosłych może
być zwiększona do 7,5 ml syropu 3 razy dziennie.
Dzieci w wieku 6-9 lat: 5 ml syropu 3 razy dziennie.
Dzieci w wieku 1-5 lat: 2,5 ml syropu 3 razy dziennie
Dzieci poniżej 1. roku życia: należy skonsultować się z lekarzem pediatrą, który określi dawkę oraz sposób podania.
Lek należy podawać rano, w południe i wieczorem.
Leczenie lekiem powinno trwać minimum 7 dni, nawet przy łagodnych stanach zapalnych dróg oddechowych. Po ustąpieniu objawów
chorobowych, kuracja może być kontynuowana przez 2-3 dni.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ostrożnie stosować w przypadku nadwrażliwości na fruktozę.
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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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