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Sirupus plantaginis - syrop z babki lancetowatej 125 g
(Hasco-lek)
 

Cena: 8,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 125 g

Postać Syropy

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Plantaginis lanceolate

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Sirupus plantaginis – syrop z babki lancetowatej 125 g (Hasco-lek) to produkt o działaniu wykrztuśnym i rozkurczowym w
stosunku do mięśni gładkich dróg oddechowych/ Dodatkowo działa on przeciwzapalnie na śluzówkę jamy ustnej i gardła. Na co jest
Sirupus plantaginis – syrop z babki lancetowatej 125 g (Hasco-lek)? Wskazaniem do stosowania leku są nieżyty górnych dróg
oddechowych oraz przeziębienie. Lek można stosować w przypadku zapalenia gardła, poza tym sprawdzi się przy anginie i grypie, a
także przy zapaleniu oskrzeli. Głównymi składnikami czynnymi płynnego wyciągu z babki lancetowatej zawartego w syropie są glikozydy
irydoidowe, które mają działanie przeciwzapalne w rejonie śluzówki jamy ustnej i gardła, a także garbniki, śluzy i fenolokwasy oraz
flawonoidy.

W opakowaniu znajduje się 125 g leku Sirupus plantaginis – syropu z babki lancetowatej. W skład 5 ml syropu wchodzi 647 mg
płynnego wyciągu z babki lancetowatej oraz składniki pomocnicze. Przed skorzystaniem z leku pacjent powinien zapoznać się z treścią
ulotki dołączonej do opakowania. Jeśli lekarz nie zmodyfikuje indywidualnie dawkowania, zaleca się przestrzegania wskazań zawartych
w ulotce. Lek jest przeznaczony do podania doustnego. Rekomendowane dawkowanie syropu z babki lancetowatej w przypadku
pacjentów dorosłych i młodzieży od 12. roku życia to 1 łyżka syropu (15 ml) przyjmowana w częstotliwości 3–4 razy dziennie. Zalecane 
dawkowanie Sirupus plantaginis w przypadku dzieci w wieku 6–12 lat to natomiast 1 łyżeczka (5 ml) syropu przyjmowana 3–4 razy
dziennie. Jeśli lek Sirupus plantaginis – syrop z babki lancetowatej od Hasco-lek będzie stosowany przez tydzień, a objawy pacjenta
nie ustąpią lub nasilą się, zalecane jest wdrożenie innej metody leczenia.

Dotychczas nie zostały zgłoszone żadne działania niepożądane leku Sirupus plantaginis – syropu z babki lancetowatej 125 g (Hasco-
lek). Znane są natomiast przypadki nadwrażliwości na babkę lancetowatą. Jeśli pacjent zaobserwuje je u siebie, powinien skonsultować
się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie każdy pacjent może stosować lek Sirupus plantaginis – syrop z babki lancetowatej 125 g (Hasco-lek). Przeciwwskazaniem jest
występująca u pacjenta nadwrażliwość na składnik czynny lub pomocnicze syropu. W składzie leku znajduje się etanol. W 5 ml syropu
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można znaleźć dawkę etanolu odpowiadającą około 3,8 ml (12%) wina lub 9,1 ml piwa (5%) – należy wziąć to pod uwagę, jeśli lek miałby
być stosowany przez osoby ze schorzeniami wątroby oraz z padaczką. Syrop nie powinien być natomiast stosowany przez osoby z
chorobą alkoholową. W związku z zawartością alkoholu Sirupus plantaginis – syrop z babki lancetowatej 125 g (Hasco-lek) nie
powinien być stosowany przez pacjentki w ciąży i karmiące piersią. Lek należy przechowywać w temperaturze pokojowej i należy
zabezpieczyć go przed światłem oraz wilgocią, a także przed niekontrolowanym dostępem dzieci.

Skład
5 ml syropu zawiera 647 mg wyciągu płynnego z babki lancetowatej.

Wskazania i działanie

Nieżyty górnych dróg oddechowych: grypa, angina, zapalenie gardła i oskrzeli.
Syrop działa wykrztuśnie i rozkurczowo na mięśnie gładkie górnych dróg oddechowych, wykazuje też działanie przeciwzapalne
w obrębie błon śluzowych jamy ustnej i gardła.

Dawkowanie
Dorośli po łyżce 3-4 razy dziennie; dzieci po łyżeczce 3-4 razy dziennie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu.

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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