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Sirupus Alte, syrop prawoślazowy, 125 g
 

Cena: 5,29 zł

Opis słownikowy

Producent Gemi P.P.F.

Rejestracja Lek bez recepty

Opis produktu
 

Opis Sirupus Alte, syrop prawoślazowy, 125 g

Opis
Syrop prawo?lazowy.

Sk?ad

100 g zawiera substancj? czynn? 36 g wodnego maceratu z 5 g Althaea officinalis L.

radix (korzenia prawo?lazu lekarskiego). Ekstrahent: mieszanina wody i etanolu

(47,9:1), substancja pomocnicza - kwas benzoesowy 0,1%.

Równowarto?? korzenia prawo?lazu na 100 ml wynosi 6,5 g.
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5 ml syropu zawiera 2,36 g maceratu z korzenia prawo?lazu, co odpowiada 325 mg

korzenia prawo?lazu.

Lek zawiera 0,8% m/m (1,0% V/V) etanolu.

Dawkowanie

Dzieci w wieku 3-6 lat: 5 ml do 3 razy na dob?

Dzieci w wieku: 6-12 lat: 5 ml do 3 razy na dob?

Dzieci powy?ej 12 lat i doro?li: 10 ml do 3 do 4 razy na dob?

Dzia?anie

Dzia?anie leku zwi?zane jest z zawarto?ci? ?luzu ro?linnego z korzenia prawo?lazu.

?luz korzenia prawo?lazu tworzy roztwory koloidalne, które pokrywaj? b?ony ?luzowe

cienk? warstw? i dzia?aj? na nie ochronnie. Dzi?ki temu ?luz dzia?a os?aniaj?co na

zmienion? b?on? ?luzow? gard?a oraz ?agodzi kaszel.

Wskazania

Tradycyjny produkt leczniczy ro?linny stosowany jako ?rodek ?agodz?cy objawy

podra?nie? b?ony ?luzowej jamy ustnej i gard?a oraz zwi?zany z tym suchy kaszel.

Jest to tradycyjny produkt leczniczy ro?linny, którego wskazania opieraj? si? wy??cznie

na d?ugotrwa?ym stosowaniu. 

Przeciwwskazania
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Nadwra?liwo?? na którykolwiek ze sk?adników i leku.

Uczulenie na kwas benzoesowy i jego pochodne.

Ostro?nie stosowa? je?li u pacjenta wyst?puje astma, cukrzyca. Lek zawiera

sacharoz? w zwi?zku z tym nale?y go ostro?nie stosowa? u chorych na cukrzyc?.

Dzia?ania niepo??dane

Mo?e wyst?pi? pobudzenie wydzielania ?liny i podra?nienie ?o??dka.

Ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci

5 ml syropu zawiera 4,2 g sacharozy. Je?li stwierdzono wcze?niej u pacjenta

nietolerancj? niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktowa? si? z lekarzem przed

przyj?ciem leku.

Lek zawiera 0,8% m/m (1,0% V/V) etanolu (alkoholu), tzn. do 131 mg na dawk? 10 ml,

co jest równowa?ne ok. 3,3 ml piwa i lub ok. 1,3 ml wina Szkodliwe dla osób z chorob?

alkoholow?.

Stosowanie innych leków

Nale?y powiedzie? lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a tak?e o lekach, które pacjent planuje stosowa?.

Ci??a i karmienie piersi?

W okresie ci??y i karmienia piersi? przed zastosowaniem nale?y skontaktowa? si? z

lekarzem.
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