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Herbapect, syrop, 150 g
 

Cena: 14,99 zł

Opis słownikowy

Marka Herbapect

Postać syrop

Producent Aflofarm

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Pierwiosnek, Sulfogwajakol, Tymianek

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Herbapect, syrop, 150 g

Herbapect to syrop stosowany w chorobach górnych dróg odechowych przebiegających z kaszlem.

Skład Herbapect, syrop, 150 g

Substancje czynne to wyciąg płynny z ziela tymianku (Thymus vulgaris), nalewka z korzenia pierwiosnka lekarskiego (Primula veris),
sulfogwajakol (Sulfogaiacolum).

5 ml syropu zawiera:

498 mg wyciągu płynnego z ziela tymianku,
349 mg nalewki z korzenia pierwiosnka lekarskiego,
87 mg sulfogwajakolu.
Substancje pomocnicze: sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E420).
Produkt leczniczy zawiera 6,4 - 9,0% (V/V) etanolu.

Działanie Herbapect, syrop, 150 g

Herbapect jest syropem działającym wykrztuśnie. Zawarte w nim wyciągi roślinne ( z ziela tymianku, korzenia pierwsionka) są
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tradycyjnie stosowane jako środki wykrztuśne. Dodatkowym składnikiem jest sulfogwajakol, który również wykazuje działanie
wykrztuśne.

Wskazania Herbapect, syrop, 150 g

Syrop Herbapect jest stosowany tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych.
Męczący tzw. "suchy kaszel".
Utrudnione odkrztuszanie.

Dawkowanie Herbapect, syrop, 150 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano na etykiecie lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowane dawki syropu Herbapect:

Dzieci powyżej 4 lat i młodzież do 18 lat - 2,5 ml syropu 3 do 4 razy dziennie. Nie częściej niż co 4h.

Dorośli - 5ml syropu 3 do 4 razy dziennie.

Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie, za pomocą której należy odmierzać lek.
Herbapect przyjmować po posiłku.
Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skontaktować
się z lekarzem.

Przeciwwskazania Herbapect, syrop, 150 g

Kiedy nie stosować syropu Herbapect:

w nadwrażliwość na ziele tymianku, pierwiosnek, sulfagwajakol lub substancje pomocnicze.
astmie,
u dzieci, które chorowały na ostre zapalenie krtani (krup).

Informacje dodatkowe Herbapect, syrop, 150 g

Lek zawiera 6,4 - 9,0% (V/V) etanolu.
Stosowanie produktu jest szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.
Lek zawiera sorbitol. Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent choruje na nietolerancję niektórych cukrów.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Herbapect nalezy przyjmować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu, nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia
piersią

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Ze względu na zawartość etanolu nie zaleca się podawania dzieciom poniżej 4 lat.
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