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Syrop tymiankowy złożony 125 g (Prolab)
 

Cena: 6,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 125 g

Postać Syropy

Producent PROLAB

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Thymi extractum

Opis produktu
 

Wstęp
Syrop tymiankowy złożony to lek wykrztuśny, który wspomaga odkrztuszanie przy kaszlu mokrym. Produkt przeznaczony został do
stosowania przy nieżytach górnych dróg oddechowych. Zalecany jest osobom dorosłym oraz dzieciom powyżej 6 roku życia.
Tymianek to zioło, które było stosowane już w starożytności i po dziś dzień cieszy się dużą popularnością. Wyciąg z tymianku w syropie
tymiankowym złożonym wykorzystany został głównie ze względu na jego właściwości rozkurczowe i wykrztuśne, co sprawia, że jest to
skuteczny środek, wspomagający odkrztuszanie wydzieliny przy kaszlu mokrym. Substancja ta może wspomagać także łagodzenie
objawów przy infekcjach gardła, migdałków i jamy ustnej.
Skład syropu tymiankowego Prolab:
· Substancjami czynnymi leku są wyciąg płynny z tymianku (Thymi extractum fluidum (1:2-3)) oraz tymol (Thymolum).
· 100 g syropu zawiera wyciąg tymiankowy płynny (Thymi extractum fluidum) 15,0 g, a także tymol (Thymolum) 0,01 g.
· Ekstrahent: mieszanina o składzie: amonowy wodorotlenek (96 g/l), glicerol (860 g/l), etanol (736 g/l), woda.
· Substancje pomocnicze: amonowy wodorotlenek (96 g/l), etanol 760 g/l, syrop prosty.
· Zawartość etanolu 4,0 % – 9,0 % (V/V) etanolu.
Wskazania:
Jako środek wykrztuśny w przypadku nieżytu górnych dróg oddechowych.
Dawkowanie:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież po 12 roku życia: 10 ml 3 razy na dobę.
Dzieci 6–12 lat: 5 ml 3 razy na dobę.
Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci do 6. roku życia.
Podczas leczenia należy przyjmować dużą ilość płynów, aby umożliwić wywołanie prawidłowego odruchu wykrztuśnego i nie
powodować podrażnienia układu oddechowego.
Działanie:
Syrop tymiankowy złożony wykazuje działanie wykrztuśne.
Przeciwwskazania:
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· Nie stosować u osób z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników preparatu.
· Nie stosować u osób z astmą oraz u dzieci z ostrymi stanami zapalnymi krtani i tchawicy w wywiadzie.
· Ze względu na zawartość alkoholu, nie stosować u osób z chorobą alkoholową, chorobami wątroby lub padaczką.
· Ze względu na brak danych, nie zaleca się stosowania u dzieci do 6 lat.
Niektóre choroby oraz okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania leku lub być przesłanką do zmiany dawki. W
niektórych sytuacjach konieczne może okazać się wykonanie specjalnych badań kontrolnych.
W przypadku wystąpienia wysokiej gorączki, duszności lub ropnej plwociny należy skonsultować się z lekarzem.
Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skonsultować się z lekarzem.
Czy można stosować syrop tymiankowy złożony podczas ciąży i karmienia piersią?
W okresie ciąży nie zaleca się stosowania żadnych leków bez uprzedniego kontaktu z lekarzem. Także w czasie karmienia piersią bardzo
ważne jest, aby stosowanie jakichkolwiek produktów medycznych skonsultować ze specjalistą i rozwiać ponad wszelką wątpliwość
potencjalne zagrożenia oraz korzyści, wynikające ze stosowania danego leku.
Syropu tymiankowego nie należy stosować podczas ciąży i karmienia piersią.
Syrop tymiankowy złożony a inne leki
Brak danych, dotyczących interakcji syropu z innymi lekami. Należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych ostatnio lekach
przed rozpoczęciem przyjmowania preparatu.
Informacje o dodatkowych składnikach preparatu:
Preparat zawiera sacharozę; osoby z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinny go stosować.
Przechowywanie:
Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, w temperaturze nie wyższej niż 25 stopni. Chronić od światła. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności produktu.

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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