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Syrop z sulfogwajakolem 125 g (prolab)
 

Cena: 5,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 125 g

Postać Syropy

Producent PROLAB

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Sulfoguajacolum

Opis produktu
 

Wstęp
Syrop z Sulfogwajakolem marki Prolab to lek dostępny bez recepty, który w swoim składzie zawiera substancję czynną sulfogwajakol
(Sulfogaiacolum) i jest to produkt medyczny o działaniu wykrztuśnym, przeznaczony do stosowania w przebiegu kaszlu przy zakażeniu
górnych dróg oddechowych.
Czym jest sulfogwajakol?
Sulfogwajakol to organiczny związek chemiczny z grupy kwasów sulfonowych. Ze względu na swoje właściwości wykrztuśne,
substancja ta często wykorzystywana jest w lekach, wspomagających przy kaszlu, związanym z zapaleniem górnych dróg
oddechowych. Po podaniu doustnym sulfogwajakol wydziela się przez gruczoły oskrzelowe, drażni ich błonę śluzową, pobudzając do
zwiększonego wydalania wydzieliny z oskrzeli.
Działanie syropu z Sulfogwajakolem marki Prolab może być skuteczniejsze przy odpowiednim ułożeniu chorego w pozycji, ułatwiającej
wykrztuszanie wydzieliny.
Leki wykrztuśne warto stosować przede wszystkim przy mokrym kaszlu, gdy następuje utrudnione wydalanie wydzieliny z oskrzeli. W
przebiegu zakażenia górnych dróg oddechowych może dojść do zagęszczenia płynu surowiczego i śluzu, co stwarza ryzyko
zahamowania swobodnego przepływu powietrza przez drogi oddechowe.
Wskazania:
Lek wykrztuśny Syrop z Sulfogwajakolem Prolab stosowany jest w przebiegu kaszlu przy zapaleniu górnych dróg oddechowych.
Stosowanie:
Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 10 ml syropu 3-4 razy dziennie.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu 3 razy dziennie. Leku Syrop z Sulfogwajakolem Prolab nie należy stosować u dzieci w wieku
poniżej 6 lat.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem leku Syrop z Sulfogwajakolem Prolab powinny skonsultować się z lekarzem.
Przeciwwskazania:
Syropu z Sulfogwajakolem Prolab nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną
(sulfogwajakol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
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Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania
leku Syrop z Sulfogwajakolem Prolab u dzieci w wieku poniżej 6 lat, u osób z chorobą alkoholową oraz u pacjentów z chorobą wątroby
lub padaczką.
Interakcje z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które
wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Działania niepożądane
Duże dawki leku z Sulfogwajakolem mogą wywołać podrażnienie przewodu pokarmowego. W rzadkich przypadkach pojawiały się
reakcje, świadczące o nadwrażliwości.
W przypadku przyjęcia dawki większej niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Czy syrop z Sulfogwajakolem wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i maszyn?
Przy stosowaniu w zalecanej dawce syrop nie powinien wywierać istotnego wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.
Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Chronić przed światłem.

Skład
100 g syropu zawiera:
· substancję czynną sulfogwajakol (Sulfogaiacolum) 6,0 g
· substancję pomocniczą: syrop pomarańczowy (Aurantii amari pericarpii sirupus) 94,0 g
Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem
przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera 5-10% (v/v) alkoholu.

Producent
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB” Sp.z o.o.
Paterek ul. Przemysłowa 3
89-100 Nakło n/Notecią

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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