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Stodal syrop 200 ml
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Syropy

Producent BOIRON

Rodzaj rejestracji Lek homeopatyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek homeopatyczny Stodal w postaci syropu stosowany jest na kaszel różnego pochodzenia, który towarzyszy infekcjom górnych dróg
oddechowych. Produkt nie wywołuje senności i nie wpływa na rytm dobowy, a przy tym może być stosowany przez całą rodzinę (w
przypadku dzieci w wieku poniżej 6. roku życia dawkowanie syropu powinien ustalić lekarz). Można łączyć go z innymi lekami
przepisywanymi na infekcje.

Na co jest syrop Stodal? Wskazaniem do stosowania leku homeopatycznego według producenta jest każdy rodzaj kaszlu, czyli kaszel
suchy i mokry różnego pochodzenia. W skład produktu wchodzą składniki pochodzenia naturalnego, których działanie polega na
łagodzeniu kaszlu suchego oraz ułatwianiu odkrztuszania wydzieliny występującej przy kaszlu mokrym. W recepturze leku
homeopatycznego znajduje się 10 substancji czynnych. Opakowanie zawiera 200 ml syropu. W 100 g produktu znaleźć można
substancje czynne, czyli Pulsatilla 6CH 0,95 g, Rumex crispus 6CH 0,95 g, Bryonia 3CH 0,95 g, Ipeca 3CH 0,95 g, Spongia tosta 3CH 0,95
g, Sticta pulmonaria 3CH 0,95 g, Antimonium tartaricum 6CH 0,95 g, Myocardium 6CH 0,95 g, Coccus cacti 3CH 0,95 g, Drosera TM
0,95g, a także składniki pomocnicze, czyli karmel i kwas benzoesowy, a także etanol, syrop tolutański oraz syrop z krzyżownicy, a
dodatkowo roztwór sacharozy.

Należy przestrzegać zalecanego przez producenta dawkowania syropu oraz korzystać z dołączonej do opakowania miarki dozującej (na
zakrętce). Produkt powinno się przyjmować doustnie. W przypadku osób dorosłych zaleca się stosowanie dawki 15 ml syropu w
częstotliwości 3–5 razy dziennie. Młodzieży i dzieciom w wieku od lat 6 należy natomiast podawać 5 ml syropu w częstotliwości 3–5
razy dziennie. Jeśli chodzi o dawkowanie leku homeopatycznego Stodal u dzieci w wieku poniżej 6 lat, powinien je ustalić indywidualnie
lekarz. Nie powinno się przyjmować dawki większej leku niż zalecana, czy stosować dawki podwójnej syropu, jeśli pominięta została
przypadkowo wcześniejsza. Jeśli u pacjenta wystąpi gorączka przekraczająca 39°C, uporczywy kaszel lub duszności, czy też innego
typu niepokojące objawy, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Syrop Stodal może u niektórych pacjentów wykazywać działania niepożądane. Pojawienie się skutków ubocznych Stodal stanowi
wskazanie do kontaktu z lekarzem lub farmaceutą.
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Przeciwwskazaniem Stodal jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników syropu. Zaleca się poinformowanie lekarza o wszystkich
lekach, które pacjent zażywa, zanim rozpocznie stosowanie produktu Stodal. Pacjentki spodziewające się dziecka lub karmiące piersią
również powinny skonsultować się z lekarzem, zanim ewentualnie zastosują lek homeopatyczny Stodal. W skład produktu wchodzi
1,74% v/v etanolu. Jest on przeciwwskazany w przypadku osób z chorobą alkoholową. Ze względu na zawartość alkoholu zaleca się
wcześniejszą konsultację z lekarzem w przypadku padaczki lub choroby wątroby, a także przed podaniem syropu dzieciom (a w
przypadku dzieci poniżej 6. roku życia to lekarz powinien ustalić dawkę syropu).

W skład produktu wchodzi sacharoza. W 5 ml syropu znajduje się 3,75 g sacharozy, a odpowiednio w 15 ml syropu – 11,25 g sacharozy.
Ze względu na zawartość sacharozy syrop powinien być ostrożnie stosowany przez osoby z cukrzycą, a pacjenci z nietolerancją cukrów
powinni skonsultować się z lekarzem, zanim ewentualnie zastosują lek homeopatyczny Stodal. W 100 ml syropu znajduje się 0,107 g
kwasu benzoesowego. Może on zwiększać ryzyko wystąpienia żółtaczki u noworodków.

Produkt należy przechowywać w temperaturze do 25°C i poza zasięgiem dzieci. Nie powinno się stosować leku homeopatycznego, jeśli
upłynie podany na jego opakowaniu termin ważności. Niewykorzystany produkt nie powinien być wyrzucany do domowych pojemników
na odpadki, a tym bardziej wyrzucany do kanalizacji. By chronić środowisko naturalne, należy skonsultować się z farmaceutą w sprawie
bezpiecznego usuwania pozostałości leków, których nie będzie się już używać.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: Pulsatilla 6CH 0,95 g, Rumex crispus 6CH 0,95 g, Bryonia 3CH 0,95 g, Ipeca 3CH 0,95 g, Spongia
tosta 3CH 0,95 g, Sticta pulmonaria 3CH 0,95 g, Antimonium tartaricum 6CH 0,95 g, Myocardium 6CH 0,95 g, Coccus cacti 3CH
0,95 g, Drosera TM 0,95g w 100 g syropu
Pozostałe składniki to: karmel, kwas benzoesowy, etanol, syrop tolutański, syrop z krzyżownicy, roztwór sacharozy

Wskazania i działanie
Kaszel różnego pochodzenia, towarzyszący infekcjom górnych dróg oddechowych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

Dawkowanie
Dorośli: 15 ml syropu 3-5 razy dziennie.
Młodzież i dzieci w wieku od 6 lat: 5 ml syropu 3-5 razy dziennie.
Dzieci w wieku do 6 lat: według wskazań lekarza.
Podczas stosowania zaleca się wykorzystanie marki dozującej umieszczonej za zakrętce butelki.

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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