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Rubital forte syrop 125 g
 

Cena: 13,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 125 g

Postać Syropy

Producent GEMI

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład
100 g syropu zawiera: 25,4 maceratu z korzenia prawoślazu (2:25,4), 0,2 g benzoesanu sodu, 33,4 g syropu malinowego, 40,0 g
sacharozy. Preparat zawiera etanol.&nbsp;

Wskazania i działanie

Wspomagająco w zapaleniu gardła, krtani i przełyku oraz w stanach zapalnych dróg oddechowych przebiegających z
&quot;suchym kaszlem&quot;, kaszlem z zalegająca wydzieliną, chrypką, nieżytem oskrzeli, przeziębieniem.

Preparat złożony o działaniu przeciwkaszlowym i osłaniającym górne drogi oddechowe. Śluz z korzenia prawoślazu zmniejsza stan
zapalny, osłania zmienioną chorobowo błonę śluzową gardła oraz ułatwia jej regenerację. Łagodzi także odruch kaszlowy. Benzoesan
sodu drażni błonę śluzową żołądka i wzmaga na drodze odruchowej wydzielanie rzadkiego śluzu w oskrzelach. Sok z malin zawiera
witaminę C, pektyny i flawonoidy. Obniża temperaturę w stanach gorączkowych, działa ściągająco, przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.

Przeciwwskazania
Ostrożnie stosować u osób ze skłonnością do uczuleń i astmy. W przypadku długotrwałego stosowania (ponad 3 tygodnie) istnieje
ryzyko zmniejszonego wchłaniania witamin, soli mineralnych lub innych związków z przewodu pokarmowego.

Dawkowanie
Doustnie. Dorośli: 10&nbsp;ml 3-4 razy dziennie. Dzieci powyżej 6 r.ż.: 5&nbsp;ml 3-4 razy dziennie. Dzieci do 6 r.ż.: 5&nbsp;ml 2-3 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
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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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