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Melisal syrop forte 125g
 

cena: 20,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Lek

Opakowanie 125 g

Postać syrop

Producent Herbapol S.A.

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Skład:
- wyciąg z liścia melisy
- wyciąg z kwiatostanu głogu
- wyciąg z korzenia arcydzięgla
- koncentrat z porzeczki
- olejek cytronelowy jawajski
- sacharoza
- woda oczyszczona

Syrop zawiera do 0,4 % etanolu

Działanie:
Składniki preparatu wykazują działanie uspokajające.

Wskazania:
Melisal forte stosuje się tradycyjnie w stanach napięcia i niepokoju.

Dawkowanie:
Doustnie dzieci od 1 do 3 lat zgodnie z opinią lekarza, zazwyczaj 1 do 3 razy dziennie po 1 łyżeczce od herbaty. Syrop można rozcieńczyć
w niewielkiej ilości przegotowanej wody. Ze względu na brak dobrze kontrolowanych badań klinicznych preparatu u dzieci, należy
zachować szczególną ostrożność przy podawaniu leku dzieciom do 6 lat.

Przeciwwskazania:
Nie zaleca się stosowania syropu przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie:
Syrop stosować doustnie.
Dzieci od 12 lat i dorośli, 2 do 3 razy na dobę po 1 łyżce stołowej (15 ml).
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U dzieci w wieku poniżej 12 lat syrop może być stosowany jedynie po konsultacji z lekarzem pediatrą.

Działania niepożądane:
Dotychczas nie stwierdzono. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.

Uwagi:
Zachować szczególną ostrożność stosując Melisa forte
1 łyżka stołowa syropu zawiera ok.12,0 g sacharozy, należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Pacjenci u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku powinni skontaktować się z lekarzem.
Lek zawiera małe ilości alkoholu (etanolu), mniej niż 100 mg na dawkę.

Furanokumaryny zawarte w preparacie uwrażliwiają skórę na światło. Podczas stosowania leku należy bezwzględnie unikać ekspozycji
na promieniowanie UV (np. promieniowanie słoneczne)

Stosowanie leku Melisal forte u dzieci
Ze względu na brak kontrolowanych badań klinicznych preparatu u dzieci, syrop przeznaczony jest dla dorosłych i dla dzieci powyżej 12
lat. Dzieciom młodszym syrop można podawać tylko po konsultacji z lekarzem pediatrą.

Ciąża i karmienie piersią
Nie wykonano kontrolowanych badan klinicznych u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią Przed użyciem preparatu należy
skonsultować się z lekarzem

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Dawka jednorazowa (1 łyżka tj ok 15 ml) syropu zawiera nie więcej fliz 78 mg etanolu Dotychczas me stwierdzono, aby lek przyjmowany
zgodnie z zaleconym dawkowaniem upośledzał sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i
obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Ze względu na przypisywane działanie uspokajające, nie zaleca się prowadzenia
pojazdowi obsługi maszyn bezpośrednio po przyjęciu leku. 
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