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Prospan 35mg/5ml 100ml
 

Cena: 19,39 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,035 g/5ml

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO
KG

Rejestracja

Substancja
czynna

Hederae helicis folii extractum siccum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI:  Lek

PRODUCENT:  Engelhard Arzneimittel

ILOŚĆ:  100 ml.

 

Syrop Prospan stosuje się w nieżytach dróg oddechowych.

 

 

DZIAŁANIE:

W skład leku Prospan wchodzi suchy ekstrakt z liści bluszczu. Głównymi składnikami czynnymi suchego wyciągu z liści bluszczu
(Hedera helix) są saponiny triterpenowe o charakterze glikozydowym (α-hederyna, hederagenina i hederakozyd C). Syrop Prospan
stosuje się w nieżytach dróg oddechowych w celu zmniejszenia dolegliwości towarzyszącym ostrym i przewlekłym stanom zapalnym
dróg oddechowych, przebiegających z kaszlem. Preparat wykazuje działanie sekretolityczne (upłynnia zalegającą wydzielinę
oskrzelową), spazmolityczne (rozkurcza mięśnie gładkie oskrzeli) i łagodzące kaszel. Dzięki tym właściwościom zalegający w drogach
oddechowych śluz oskrzelowy ulega upłynnieniu, a jego odkrztuszanie jest ułatwione.
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WSKAZANIA:

Pomocniczo w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych dróg oddechowych z kaszlem.

 

DAWKOWANIE:

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować poniższy schemat stosowania leku.

Syrop należy wstrząsnąć przed użyciem!

 

Dorośli i dzieci powyżej 10. roku życia: przyjmują po 5 ml syropu 3 razy dziennie (co odpowiada 630 mg surowca). Jeżeli jest to
konieczne, dawka dla dorosłych może być zwiększona do 7,5 ml syropu 3 razy dziennie (co odpowiada 945 mg surowca).

Dzieci w wieku 6 - 9 lat: przyjmują 5 ml syropu 3 razy dziennie (co odpowiada 630 mg surowca).

Dzieci w wieku 1 – 5 lat: przyjmują 2,5 ml syropu 3 razy dziennie (co odpowiada 315 mg surowca).

Dzieci poniżej 1. roku życia: należy skonsultować się z lekarzem pediatrą, który określi dawkę oraz sposób podania.

Podawanie syropu dzieciom w wieku poniżej 5 lat należy skonsultować z lekarzem.

Do odmierzenia leku służy odpowiednia miarka. Lek należy przyjmować rano (w południe) i wieczorem.

Okres leczenia jest uzależniony od typu objawów i stopnia ich zaawansowania. Leczenie lekiem powinno trwać minimum 7 dni, nawet
przy łagodnych stanach zapalnych dróg oddechowych. Po ustąpieniu objawów chorobowych, kuracja może być kontynuowana przez
2-3 dni. W przypadku wrażenia, że działanie leku Prospan syrop jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

SKŁAD:

Substancja czynna: 100 ml syropu zawiera Hederae helicis folii extractum siccum (5-7,5:1) - 0,7 g. Ekstrahent - etanol 30 % (m/m).

Substancje pomocnicze: sorbitol płynny krystalizujący, sorbitan potasu, kwas cytrynowy bezwodny, guma ksantanowa, aromat
wiśniowy, woda oczyszczona.

Syrop nie zawiera alkoholu.

Syrop nie zawiera cukru i może być stosowany przez diabetyków.

 

OSTRZEŻENIA: 

Preparat zawiera sorbitol, dlatego w przypadku nietolerancji niektórych rodzajów cukru (przede wszystkim fruktozy), przed zażyciem leku
należy skonsultować się z lekarzem. Przy zachowaniu zalecanego dawkowania spożycie sorbitolu wynosi 2,9 g w dawce jednorazowej.
W rzadkich przypadkach lek może działać drażniąco na błony śluzowe.

Jeżeli w trakcie choroby pojawia się duszność, gorączka, plwocina z domieszką ropy lub krwi, należy niezwłocznie zwrócić się do
lekarza.

Informacja dla diabetyków: lek nie zawiera cukru i może być stosowany u osób chorych na cukrzycę.
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Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nieznaczne zmętnienie syropu jest spowodowane obecnością w nim składników roślinnych. Stan ten nie ma wpływu na działanie leku.

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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