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HERBAPECT SYROP 150G
 

cena: 12,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,498g+0,348g+0,087

Kategoria Lek

Opakowanie 150 g

Postać syrop

Producent Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Substancja
czynna

Pierwiosnek lekarski, Sulfogwajakol, Wyciąg
z zioła tymianku

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Wskazania:
Uporczywy, męczący tzw. "suchy kaszel", ostre i przewlekłe nieżyty górnych dróg oddechowych, utrudnione odkrztuszanie zalegającej
wydzieliny, zapobiegawczo w przeziębieniu i grypie.

Działanie:
Wyciąg tymiankowy:
działa w górnych drogach oddechowych, czyli tam gdzie podczas choroby zalega wydzielina oskrzelowa,
wzmaga ruchy nabłonka rzęskowego co powoduje zwiększone wydzielanie śluzu, który rozrzedza wydzielinę, ułatwiając jej
odkrztuszanie,
działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjne

Nalewka pierwiosnkowa:
zatrzymuje suchy "nieproduktywny" kaszel,
łagodzi obrzęki błony śluzowej górnych dróg oddechowych,
łagodzi ból towarzyszący kaszlowi,
rozrzedza wydzielinę oskrzelową.

Sulfogwajakol potasu:
działa na błonę śluzową zwiększając wydzielanie śluzu,

zmniejsza gęstość i lepkość wydzieliny chorobowej ułatwiając jej wykrztuszanie,działa przeciwbakteryjnie.

Substancja czynna:
5 ml syropu zawiera substancje czynne:

498 mg wyciągu płynnego z Thymus vulgaris L., (herba) ziele tymianku (1:2), rozpuszczalnik
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ekstrakcyjny: etanol 30% (V/V), woda amoniakalna 25%, glicerol 95%;
349 mg nalewki z Primula veris L., (radix) korzeń pierwiosnka lekarskiego (1:5), rozpuszczalnik
ekstrakcyjny etanol 70% (V/V);
87 mg sulfogwajakolu (Sulfogaiacolum)

Substancje pomocnicze: sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E420).
Produkt leczniczy zawiera 6,4 - 9,0% (V/V) etanolu.

Dawkowanie:
Dzieci powyżej 4 lat i młodzież do 18 lat - 2,5 ml syropu 3 do 4 razy dziennie. Nie częściej niż co 4h.
Dorośli - 5ml syropu 3 do 4 razy dziennie.

Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie, za pomocą której należy odmierzać lek.
Herbapect przyjmować po posiłku.
Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skontaktować
się z lekarzem.

Ważne informacje:
Syrop nie zawiera cukru i może być stosowany przez diabetyków.
Brak danych na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Stosowanie produktu jest szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.
Zawartość alkoholu należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u dzieci i młodzieży oraz u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak
pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na substancję pomocniczą. Astma. Nie należy stosować u dzieci, które chorowały na ostre
zapalenie krtani (krup).

Producent:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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