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Pyrosal syrop 125 g
 

Cena: 17,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 125 g

Postać Syropy

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Syrop Pyrosal jest lekiem opartym na naturalnych roślinnych składnikach, który znajduje zastosowanie w stanach podgorączkowych i
zapalnych. Może być stosowany pomocniczo w leczeniu przeziębienia i chorobach górnych dróg oddechowych. Jest on tradycyjnie
używany w powyższych dolegliwościach, a jego receptura opiera się na latach doświadczenia i stosowania w łagodzeniu wymienionych
objawów.

Substancją czynną leku jest wyciąg płynny złożony (1:1) z: liścia podbiału, kwiatu bzu czarnego, kwiatu lipy i kory wierzby (Extractum
compositum fluidum (1:1) ex: Farfarae folio (25 cz.), Sambuci flore (30 cz.), Tiliae flore (30 cz.), Salicis cortice (15 cz.). Ekstrahent –
etanol 60% (V/V)).

100 g syropu zawiera 10 g wyciągu płynnego złożonego (1:1) z: Tussilago farfara L. folium, (liść podbiału), Sambucus nigra L. flos, (kwiat
bzu czarnego), Tilia cordata Miller, (Tilia platyphyllos Scop, Tilia vulgaris Heyne), flos, (kwiat lipy), Salix purpurea L. (Salix daphnoides Vill.,
Salix fragilis L.), cortex, (kora wierzby), (25/30/30/15). Ekstrahent – etanol 60% (V/V).

Produkt oprócz substancji czynnej zawiera również substancje pomocnicze takie jak sacharoza, woda oczyszczona, koncentrat z
porzeczki, kondensat aromatu soku z porzeczki. Lek zawiera też do 1% (m/m) etanolu. Z uwagi na obecność sacharozy leku nie powinny
przyjmować osoby z nietolerancją tego rodzaju cukru. W ich przypadku produkt może wywoływać nudności. Zawartość cukru powinny
też mieć na uwadze osoby chorujące na cukrzycę, w ich przypadku przed zastosowaniem syropu zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Lek można stosować w łagodnych przeziębieniach i stanach zapalnych. W przypadku ostrych lub długotrwałych dolegliwości może być
konieczne połączenie syropu z kuracją silniejszymi lekami. Takie połączenia należy konsultować z lekarzem lub farmaceutą, aby uniknąć
niewskazanych interakcji pomiędzy lekami.

Syropu Pyrosal nie należy stosować u dzieci poniżej 3 roku życia. Nie powinny spożywać go także kobiety w ciąży i karmiące piersią. Nie
należy używać leku w przypadku uczulenia na którykolwiek z jego składników. Dzieciom między 3 a 4 rokiem życia można podawać lek
na wyraźne zalecenie lekarza.Zalecane dawkowanie leku różni się w zależności od wieku pacjenta. U dzieci w wieku 3-4 lat należy
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stosować lek na polecenie lekarza, w dawce 4 razy na dobę po 5 ml (1 mała łyżeczka). Dla ułatwienia podawania syrop można
rozcieńczyć wodą. W przypadku dzieci od 4 do 12 lat wskazane jest dawkowanie 3 razy na dobę po 15 ml syropu (1 łyżka stołowa).
Starsze dzieci i dorośli powinni przyjmować lek 3 razy na dobę po 30 ml (2 łyżki stołowe). Nie należy przekraczać dawek określonych
przez producenta.

Syrop Pyrosal należy przechowywać poza zasięgiem wzroku dzieci, w miejscu dla nich niedostępnym. Maksymalna temperatura
przechowywania leku wynosi 25 stopni Celsjusza. Przed zastosowaniem leku zaleca się skonsultowanie z farmaceutą bądź lekarzem
innych przyjmowanych wyrobów medycznych, aby uniknąć negatywnej interakcji leków. Przed użyciem syropu należy zapoznać się z
ulotką dołączoną przez producenta do opakowania. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Skład
100 g syropu zawiera:

Substancja czynna: Wyciąg płynny (1:1) z: liścia podbiału (Farfarae folio), kwiatu bzu czarnego (Sambuci flore), kwiatostanu lipy
(Tiliae inflorescentia) i kory wierzby (Salicis cortice) (25/30/30/15)- 10,0 g - Ekstrahent etanol 60% (v/v)
Substancje pomocnicze: koncentrat z porzeczki, kondensat aromatu soku z porzeczki, sacharoza (60 g), woda oczyszczona.
Syrop zawiera do 1% (m/m) etanolu.
Opakowanie zawiera 125 g syropu.

Wskazania i działanie

Syrop Pyrosal jest preparatem zawierającym wyciąg z: kory wierzby, kwiatu bzu czarnego, kwiatostanu lipy oraz liścia podbiału.
Tradycyjnie stosowany jako środek pomocniczy w stanach podgorączkowych w przebiegu stanów zapalnych, głównie górnych
dróg oddechowych.
Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie
na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Zanim zastosuje się PYROSAL®:
Nie należy stosować leku Pyrosal ®jeśli występuje uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu.
Zachować szczególną ostrożność stosując Pyrosal®:
Pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów przed użyciem leku powinni kontaktować się z lekarzem.
1 łyżka stołowa (15 ml) syropu zawiera ok. 12,7 g sacharozy, należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Jeśli objawy choroby przeziębieniowej ulegną nasileniu lub nie nastąpi poprawa po 3 dniach stosowania leku, należy skonsultować się z
lekarzem. Syrop zawiera w jednej łyżeczce do 65 mg etanolu.
Stosowanie syropu Pyrosal® u dzieci:
Zaleca się konsultację z lekarzem przed zastosowaniem leku u dzieci.
Ciąża:
Przed zastosowaniem każdego leku ,należy poradzić się lekarza. Leku nie należy stosować w czasie ciąży.
Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Leku nie należy stosować w czasie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Lek w zalecanych dawkach nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych.
Stosowanie innych leków:
Dotychczas nie stwierdzono interakcji podczas stosowania Pyrosalu® z innymi lekami.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Dawkowanie
Lek stosować doustnie.
Dzieci od 3 roku do 4 lat po konsultacji z lekarzem - 4 razy na dobę 1 łyżeczka od herbaty (l łyżeczka - 5 ml syropu). Syrop można
rozcieńczyć w niewielkiej ilości przegotowanej wody.
Dzieci od 4 do 12 lat - 3 razy na dobę 1 łyżka stołowa (1 łyżka-15 ml syropu).
Młodzież powyżej 12 lat oraz dorośli: 3 razy na dobę 2 łyżki stołowe syropu.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
W przypadku zażycia większej dawki leku Pyrosal® niż zalecana:
Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania syropu Pyrosal®.
Możliwe działania niepożądane:
Dotychczas w trakcie stosowania Pyrosalu® nie odnotowano występowania działań niepożądanych.
U osób wrażliwych mogą wystąpić reakcje alergiczne na składniki preparatu. U osób źle tolerujących wysokie dawki sacharozy mogą
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wystąpić nudności.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub
farmaceutą.

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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