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Syrop tymiankowy złożony 125 g (Herbapol Wrocław)
 

Cena: 7,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 125 g

Postać Syropy

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Thymi sirupus compositus

Opis produktu
 

Skład
100 g syropu zawiera:

Substancje czynne: Thymi extractum fluidum (Wyciąg tymiankowy płynny) 15,00 g Thymolum (Tymol) 0,01 g
Substancje pomocnicze: wodorotlenek amonowy, etanol, syrop zwykły (sacharoza i woda oczyszczona).
Lek zawiera do 5 % etanolu.

Wskazania i działanie
Syrop tymiankowy złożony stosuje się tradycyjnie jako lek wykrztuśny w kaszlu towarzyszącym nieżytom górnych dróg oddechowych.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować syropu, jeśli w przeszłości wystąpiły reakcje uczuleniowe na tymianek lub inne rośliny z rodziny Jasnotowate
(Lamiaceae/Labiatae) lub którykolwiek ze składników leku. Również nie stosować w astmie oraz u dzieci z ostrymi stanami zapalnymi
krtani i tchawicy w wywiadzie. W przypadku wystąpienia wysokiej gorączki, duszności lub ropnej plwociny, należy skonsultować się z
lekarzem. Syropu nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią. Nie stosować u osób z chorobą alkoholową, chorobami
wątroby lub padaczką. Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 6 lat.

Dawkowanie
Doustnie:
dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 2 łyżeczki (10 ml) syropu
dzieci od 6 do 12 lat: 3 razy dziennie po 1 łyżeczce (5 ml).
Należy przyjmować dużą ilość płynów, aby umożliwić wywołanie prawidłowego odruchu wykrztuśnego i nie powodować podrażnienia
układu oddechowego.

Działania niepożądane
Po zastosowaniu syropu mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości oraz łagodne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. W
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przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy poinformować o nich lekarza.

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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