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Hedelix 40mg/5ml 100 ml
 

Cena: 13,59 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,04 g/5ml

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent KREWEL MEUSELBACH GMBH

Rejestracja

Substancja
czynna

Hederae helicis extractum fluidum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: KREWEL MEUSELBACH

ILOŚĆ: 100 ml

 

OPIS:

Hedelix to syrop wykrztuśny.

 

DZIAŁANIE:

Syrop Hedelix rozrzedza gęstą wydzielinę, zalegającą w drogach oddechowych i pomaga w jej usunięciu, już po pierwszym zażyciu,
uśmierza ból spowodowany męczącym odkrztuszaniem. Działa rozluźniająco na mięśnie gładkie oskrzeli, uspokaja kaszel, przez co
zapewnia spokojny sen. Jest zalecany nawet w objawach silnego kaszlu.

 

WSKAZANIA:

Hedelix to syrop wykrztuśny do stosowania przy objawach kaszlu, szczególnie w stanach zapalnych oskrzeli. Jest zalecany w tak
zwanym kaszlu mokrym, przy trudności z odkrztuszaniem.
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek należy przyjmować w następujący sposób:

– dorośli  i dzieci powyżej 10 roku życia: 5 ml (jedna łyżeczka) 3 razy na dobę,

– dzieci pomiędzy 5 i 10 rokiem życia: 2,5 ml (1/2 łyżeczki) 4 razy na dobę,

– dzieci pomiędzy 1 i 5 rokiem życia: 2,5 ml (1/2 łyżeczki) jeden raz na dobę.

Przyjmowanie leku u dzieci poniżej 5 roku życia należy skonsultować z lekarzem.

 

SKŁAD:

100 ml syropu zawiera: 0,8 g wyciągu liści z bluszczu pospolitego (hederae helicis spissum) DER (2,2 – 2,91:1), ekstrahent etanol 96%
(V/V), glikol propylenowy, woda (45:2:53), m/m/m; substancje pomocnicze: hydroksyetyloceluloza, sorbitol (70% roztwór),glikol
propylenowy, glicerol, hydroksystearynian glicerolu, olejek anyżowy, woda oczyszczona. Produkt nie zawiera: cukru, alkoholu, sztucznych
barwników, konserwantów, laktozy.

 

OSTRZEŻENIA: 

Syropu Hedelix nie należy przyjmować przy nadwrażliwości na którąkolwiek substancję czynną lub składnik preparatu, przy
zaburzeniach syntezy bursztynianu argininy, wrodzonej nietolerancji fruktozy, w okresie ciąży i karmienia piersią.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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