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Hederasal, 26,6 mg/5 ml syrop, 125 g
 

Cena: 13,71 zł

Opis słownikowy

Marka Hederasal

Postać syrop

Producent Herbapol Wrocław

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Bluszcz

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Hederasal, 26,6 mg/5 ml syrop, 125 g

Hederasal to lek w postaci syropu o działaniu wykrztuśnym i rozkurczającym mięśnie gładkie oskrzeli. Hederasal zawiera suchy wyciąg
roślinny z liści bluszczu (Hederae helicis folii extractum siccum) i stosuje się go przy kaszlu mokrym z utrudnionym odkrztuszaniem
gęstej wydzieliny w drogach oddechowych. Lek można stosować u dzieci w wieku już od 2 lat a także u osób dorosłych.

Skład Hederasal, 26,6 mg/5 ml syrop, 125 g

Substancj? czynn? leku jest wyci?g suchy z li?cia bluszczu (Hederae helicis folii
extractum siccum).

100 g syropu (co odpowiada 81 ml) zawiera 430,55 mg wyci?gu suchego z li?cia
bluszczu (Hedera helicis L. folium), (DER 4-8:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol
30% (m/m).

Substancje pomocnicze: potasu sorbinian, olejek eteryczny any?owy, glikol
propylenowy, sorbitol ciek?y niekrystalizuj?cy 70%, woda oczyszczona.
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Syrop Hederasal posiada barw? herbacian? i mo?liwe jest wyst?powanie lekkiego
zm?tnienia lub opalizacji.

Działanie Hederasal, 26,6 mg/5 ml syrop, 125 g

Syrop Hederasal powoduje rozrzedzenie gęstej wydzieliny, która zalega w oskrzelach, krtani i gardle. Dzięki temu zmniejsza się
częstotliwość a także bolesność ataków kaszlu. Lek powoduje także rozkurczenie mięśni gładkich oskrzeli, przez co ułatwia
odkrztuszanie i łagodzi odruch kaszlowy, ale nie blokuje odruchów kaszlu.

Wskazania Hederasal, 26,6 mg/5 ml syrop, 125 g

Hederasal stosuje się jako lek wykrztuśny przy kaszlu mokrym z utrudnionym odkrztuszaniem zalegającej wydzieliny w drogach
oddechowych.

Dawkowanie Hederasal, 26,6 mg/5 ml syrop, 125 g

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.

Syrop Hederasal podaje si? doustnie.
Lek nale?y odmierza? do??czon? do opakowania miark? i przyjmowa?
nierozcie?czony, popijaj?c wod?.
Nale?y skonsultowa? si? z lekarzem, je?li pomimo stosowania leku objawy
utrzymuj? si? d?u?ej  ni? tydzie?.

Wiek Dawkowanie
Dzieci w wieku od 2 do 5 lat od 2 do 3 razy na dob? po 2,5 ml lub po

½ ?y?eczki od herbaty

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat 2 razy na dob? po 5 ml lub po 1
?y?eczce od herbaty

Doro?li i m?odzie? w wieku od 12 lat od 3 do 4 razy na dob? po 5 ml lub po 1
?y?eczce od herbaty

Przeciwwskazania Hederasal, 26,6 mg/5 ml syrop, 125 g

Kiedy nie stosować leku Hederasal:
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u pacjentów z uczuleniem na substancję czynną, w tym na rośliny z rodziny araliowatych (Araliaceae) lub którąkolwiek substancję
pomocniczą ,
u dzieci w wieku poniżej 2 lat, ponieważ mogą nasilić się objawów ze strony układu oddechowego podczas stosowania leków o działaniu
sekretolitycznym (wykrztuśnym).

Informacje dodatkowe Hederasal, 26,6 mg/5 ml syrop, 125 g

W przypadku nawracającego kaszlu u dzieci w wieku od 2 do 4 lat przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem, w celu
rozpoznania przyczyny.
Bez konsultacji z lekarzem nie należy jednocześnie przyjmować innych leków z opioidowymi środkami przeciwkaszlowymi (jak kodeina
lub dekstrometorfan).
U osób z nieżytem lub chorobą wrzodową żołądka należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Hederasal.
Lek zawiera sorbitol, więc jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem
przed przyjęciem leku. Jednorazowa dawka syropu (5 ml) zawiera 4,935 g sorbitolu.
Syrop Hederasal nie zawiera sacharozy, więc może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę. 1 łyżeczka do herbaty (5 ml
odpowiada 6,2 g) syropu zawiera 3,36 g Dsorbitolu, co odpowiada 0,28 jednostkom chlebowym (BE).
Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25º C.
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