
 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
 

Hedelix, 40 mg/5 ml syrop, 100 ml
 

Cena: 13,98 zł

Opis słownikowy

Postać syrop

Producent Fortis

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Bluszcz

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Hedelix, 40 mg/5 ml syrop, 100 ml

Syrop Hedelix to roślinny lek wykrztuśny, który zawiera wyciąg gęsty z liści bluszczu pospolitego (Hederae helicis folii extractum
spissum). Syrop stosuje się w krótkotrwałym leczeniu mokrego kaszlu u dzieci powyżej 2 lat oraz u osób dorosłych.

Skład Hedelix, 40 mg/5 ml syrop, 100 ml

Substancją czynną leku jest wyciąg gęsty z liści bluszczu pospolitego (Hederae helicis folii extractum spissum).

100 ml syropu zawiera: 0,8 g wyciągu gęstego z liści bluszczu pospolitego, ekstrahent – etanol 96% (V/V): glikol propylenowy: woda
(45:2:53) m/m/m.

Substancje pomocnicze: makrogologlicerolu hydroksystearynian, olejek anyżowy, hydroksyetyloceluloza, sorbitol (roztwór 70%) (E 420),
glikol propylenowy, glicerol, woda oczyszczona.

Ze względu na zawartość wyciągu roślinnego, syrop Hedelix może tworzyć osad w butelce. Osad może powodować zmętnienie
roztworu, a smak może ulegać niewielkim zmianom.

Działanie Hedelix, 40 mg/5 ml syrop, 100 ml
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Syrop działa wykrztuśnie.

Wskazania Hedelix, 40 mg/5 ml syrop, 100 ml

Wskazaniem do zastosowania syropu Hedelix jest produktywny (mokry) kaszel.

Dawkowanie Hedelix, 40 mg/5 ml syrop, 100 ml

Ten lek nale?y zawsze stosowa? dok?adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta
lub wed?ug zalece? lekarza lub farmaceuty. W razie w?tpliwo?ci nale?y zwróci? si? do
lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje si? doustnie, popijaj?c szklank? wody, ale nie rozcie?czaj?c. Dawki syropu
nale?y domierza? za pomoc? do??czonego akcesorium. Bez nadzoru lekarza, lek
mo?na stosowa? do 7 dni. Dawkowanie syropu Hedelix zale?y od wieku pacjenta.

Wiek Dawka
Doro?li, m?odzie? powy?ej 12 lat 5 ml 3 razy dziennie

Dzieci od 6 do 11 lat 2,5 ml 4 razy dziennie

Dzieci od 2 do 5 lat 2,5 ml 3 razy dziennie

Przeciwwskazania Hedelix, 40 mg/5 ml syrop, 100 ml

Przeciwwskazaniem do zastosowania leku Hedelix jest nadwrażliwość na na wyciąg z liści bluszczu lub rośliny z rodziny araliowatych
(Araliaceae) lub którykolwiek z pozostałych składników a także zaburzenie syntezy bursztynianu argininy.

Informacje dodatkowe Hedelix, 40 mg/5 ml syrop, 100 ml

W przypadku dzieci w wieku od 2 do 4 lat, utrzymujący się albo nawracający kaszel powinien zdiagnozować lekarz przed zastosowaniem
syropu.

Należy zachować ostrożność w przypadku osób chorych na nieżyt żołądka albo wrzody żołądka.

Syrop Hedelix zawiera 1,75g sorbitolu w 5 ml leku, co odpowiada 0,44 g fruktozy, stanowiąc ok. 0,15 jednostki węglowodanowej. W
przypadku osób z nietolerancją cukrów przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie:
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Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Po pierwszym otwarciu butelki okres ważności wynosi 6 miesięcy.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Dotychczas nie odnotowano interakcji syropu Hedelix z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować leku Hedelix w okresie ciąży oraz karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować leku Hedelix u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
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