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Guajazyl, 125 mg/5 ml, syrop, 200 g
 

cena: 14,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,125 g/5ml

Kategoria Lek

Opakowanie 200 g

Postać syrop

Producent ESPEFA

Substancja
czynna

Gwajafenezyna (Guaifenesinum)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

GUAJAZYL  – to syrop o działaniu wykrztuśnym, zalecany w stanach zapalnych oskrzeli, gardła, krtani i zatok przynosowych.

Po podaniu doustnym zwiększa objętość wydzieliny śluzowej w oskrzelach i tchawicy, a także zmniejsza jej lepkość. Łagodzi kaszel i
ułatwia odkrztuszanie.

Skład:
Substancją czynną leku jest gwajafenezyna (Guaifenesinum).
5 ml syropu zawiera 125 mg gwajafenezyny.
Substancje pomocnicze: sacharoza, czerwień koszenilowa (E 124), etylu parahydroksybenzoesan, etanol, esencja rumowa spożywcza,
powidon, woda oczyszczona.

Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
1 łyżeczka do herbaty zawiera 5 ml, to jest 6,2 g syropu.
1 łyżka stołowa zawiera 15 ml, to jest 18,7 g syropu.
Dzieci i młodzież
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczka do herbaty) 3 lub 4 razy na dobę.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu (1 łyżka stołowa) 3 lub 4 razy na dobę.
Nie zażywać dwóch dawek produktu leczniczego równocześnie. Odstawienie syropu Guajzyl nie
powoduje wystąpienia objawów niepożądanych. Syrop zażywać po posiłku, popijając małą ilością
płynu.
Sposób podawania: podanie doustne.
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Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

Ostrzeżenia:
Jeśli kaszel jest uporczywy, utrzymuje się dłużej niż tydzień, powraca lub towarzyszy mu gorączka, wysypka lub uporczywe bóle głowy,
należy ustalić przyczynę kaszlu i podjąć właściwe leczenie, gdyżkaszel może być objawem poważnych schorzeń.
U osób palących tytoń, pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłym zapaleniem oskrzeli lub rozedmą płuc, gwajafenezynę należy
stosować ostrożnie i po rozważeniu przez lekarza stosunku korzyści do ryzyka.
Produkt leczniczy zawiera sacharozę.
Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub
niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.
Produkt leczniczy zawiera barwnik azowy czerwień koszenilową (E 124).
Produkt może powodować reakcje alergiczne.
Produkt leczniczy zawiera etylu parahydroksybenzoesan.
Produkt może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
Produkt leczniczy zawiera etanol.
15 ml syropu (1 łyżka stołowa), pojedyncza dawka dla dorosłych, zawiera 562 mg etanolu.
Ze względu na zawartość etanolu produktu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat, a także u pacjentów z niewydolnością
wątroby, chorobą alkoholową, padaczką, przy uszkodzeniach mózgu i chorobach psychicznych.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi:
U osób z nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą, chorobami naczyń obwodowych, przerostem
gruczołu krokowego i jaskrą, przyjmujących fenylopropanoloaminę, gwajafenezynę należy stosować
ostrożnie.
Produkty metabolizmu gwajafenezyny mogą wpływać na wyniki oznaczeń laboratoryjnych kwasu
5-hydroksyindolooctowego (5-HIAA) oraz kwasu wanilinomigdałowego (VMA); nie powodują
jednak fałszywych, pozytywnych wyników u osób zdrowych.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
15 ml syropu (1 łyżka stołowa), pojedyncza dawka dla dorosłych, zawiera 562 mg etanolu (alkoholu). Etanol wywiera wpływ na zdolność
prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, a także zmniejsza sprawność psychoruchową (np. pływanie, praca na wysokości).

Działania niepożądane
Działania niepożądane wymienione poniżej zostały pogrupowane według układów i narządów,
których dotyczyły.
Zaburzenia żołądka i jelit
Uczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, wymioty, biegunki.
Zaburzenia układu nerwowego
Zawroty głowy, bóle głowy.
Zaburzenia układu immunologicznego
Wysypka skórna, pokrzywka.

Producent:
ESPEFA
ul. Juliusza Lea 208
30-133 Kraków
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