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Prospan pastyl.miękkie 20 szt.
 

Cena: 19,16 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,026 g

Opakowanie 20 szt.

Postać pastyl.miękkie

Producent ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO
KG

Rejestracja

Substancja
czynna

Hederae helicis folii extractum siccum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI:  Lek

PRODUCENT: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstraße 3

D-61138 Niederdorfelden

ILOŚĆ:  20 szt

 

Lek Prospan® jest lekiem roślinnym zawierającym wyciąg z liści bluszczu stosowanym jako środek wykrztuśny w produktywnym kaszlu
(tzw. mokrym kaszlu).

 

 

DZIAŁANIE:

Lek ten należy do grupy leków wykrztuśnych stosowanych, aby wspomóc usuwanie śluzu i flegmy z dróg oddechowych, przynosząc w
rezultacie ulgą w produktywnym kaszlu (tzw. mokrym kaszlu).
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WSKAZANIA:

Jako środek wykrztuśny w produktywnym kaszlu (tzw. mokrym kaszlu).

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: należy ssać 1 pastylką 4 razy na dobę (co odpowiada 104 mg suchego wyciągu z liści
bluszczu na dobę).

Maksymalna dawka dobowa leku wynosi 105 mg.

Dobowa dawka nie może przekraczać 4 pastylek na dobę (co odpowiada 104 mg suchego wyciągu z liści bluszczu).

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: należy ssać 1 pastylkę 2 razy na dobę (co odpowiada 52 mg suchego wyciągu z liści bluszczu).
Maksymalna dawka dobowa leku wynosi 70 mg.

Sposób stosowania Do podawania doustnego, do ssania.

Pozostawić pastylki w ustach do rozpuszczenia. Przyjmować po posiłkach (nie przyjmować w pozycji leżącej).

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z liści bluszczu Hederae helicis folii extractum siccurn.

Jedna pastylka miękka zawiera 26 mg wyciągu (w postaci suchego wyciągu) z Hedera helix L, folium (liść bluszczu) (5-7,5:1),
rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 30 % (m/m).

Pozostałe składniki to: guma akacjowa 85%, sorbitol ciekły 70% niekrystaiizujący (E420), maltitol ciekły 75%, kwas cytrynowy
jednowodny (E330), acesulfam K, aromat pomarańczowy naturalny (olejek eteryczny pomarańczowy, etanol 0,008 g/pastylkę miękką),
aromat Frescofort Permaseal (mentolowy) (naturalne substancje smakowe, maltodekstryna, skrobia modyfikowana), triglicerydy
nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, woda oczyszczona.

1 pastylka miękka zawiera 0,53 g maltitolu i 0,53 g sorbitolu, co odpowiada około 0,09 jednostki chlebowej.

 

OSTRZEŻENIA: 

Ten lek zawiera maltitol ciekły i sorbitol ciekły niekrystalizujący (E420). Jeśli pacjent wie, że występuje u niego nietolerancja niektórych
cukrów, należy skonsultować się z lekarzem.

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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