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Syrop alte forte 125 g
 

Cena: 4,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 125 g

Postać Syropy

Producent GEMI

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Althaeae radix

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 100 g syropu zawiera 36 g maceratu z 6 g korzenia prawoślazu lekarskiego (Althaeae radicis maceratio (6:36),
ekstrahent – mieszanina wody i etanolu (47,9:1), substancja pomocnicza – kwas benzoesowy).
Zawartość etanolu w preparacie nie więcej niż 1,0% (v/v).
100 g syropu zawiera ok. 64 g sacharozy.

Wskazania i działanie

Althagem wykazuje działanie łagodzące kaszel oraz osłaniające błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Działanie to związane jest z
zawartością śluzu roślinnego z korzenia prawoślazu, konsystencją preparatu oraz jego lepkością. Śluz korzenia prawoślazu
tworzy roztwory koloidalne, które pokrywają błony śluzowe cienką warstwą i działają na nie ochronnie. Ponadto śluz, działając
osłaniająco na zmienioną zapalnie, przekrwioną rozpulchnioną błonę śluzową gardła, łagodzi także odruch kaszlowy.
Jest to produkt leczniczy stosowany tradycyjnie w podanych wskazaniach, a jego skuteczność opiera się na długotrwałym
stosowaniu i doświadczeniu.
Lek stosowany jest tradycyjnie jako środek pomocniczy w objawach stanów zapalnych jamy ustnej i gardła: chrypka, kaszel, np.
w przebiegu przeziębienia.
Pomocniczo w podrażnieniach i stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować syropu jeśli występuje nadwrażliwość na składniki preparatu. Uczulenie na kwas benzoesowy.
Ze względu na zawartość kwasu benzoesowego zaleca się zachowanie ostrożności u chorych z astmą.

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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