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Pyrosal syrop 125 g
 

cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Lek

Opakowanie 125 g

Postać syrop

Producent HERBAPOL WROCLAW

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Pyrosal jest sprawdzonym preparatem opartym na wyciągu z czterech ziół: kory wierzby, kwiatu bzu czarnego, kwiatostanu lipy oraz
liścia podbiału.

Wskazania: 
Produkt leczniczy Pyrosal syrop stosuje się tradycyjnie jako środek pomocniczy w stanach podgorączkowych w przebiegu stanów
zapalnych, głównie górnych dróg oddechowych. Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i
jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Dawkowanie:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Dzieci w wieku od 3 do 4 lat po konsultacji z lekarzem - 5 ml syropu (1 łyżeczka) 4 razy na dobę.
  Dzieci w wieku od 4 do 12 lat - 15 ml syropu (1 łyżka) 3 razy na dobę.
  Młodzież w wieku powyżej 12 lat oraz dorośli - 30 ml syropu (2 łyżki) 3 razy na dobę.

Lek stosować doustnie. Syrop można rozcieńczyć w niewielkiej ilości przegotowanej wody.

Skład:
Substancją czynną leku jest wyciąg płynny złożony (1:1) z: liścia podbiału, kwiatu bzu czarnego, kwiatu lipy i kory wierzby (Extractum
compositum fluidum (1:1) ex: Farfarae folio (25 cz.), Sambuci flore (30 cz.), Tiliae flore (30 cz.), Salicis cortice (15 cz.). Ekstrahent –
etanol 60% (V/V)).
100 g syropu zawiera 10 g wyciągu płynnego złożonego (1:1) z: Tussilago farfara L. folium, (liść podbiału), Sambucus nigra L. flos, (kwiat
bzu czarnego), Tilia cordata Miller, (Tilia platyphyllos Scop, Tilia vulgaris Heyne), flos, (kwiat lipy), Salix purpurea L. (Salix daphnoides Vill.,
Salix fragilis L.), cortex, (kora wierzby) (25/30/30/15). Ekstrahent – etanol 60% (V/V)

Substancje pomocnicze: sacharoza, woda oczyszczona, koncentrat z porzeczki, kondensat aromatu soku z porzeczki.
Syrop zawiera do 1% (m/m) etanolu.
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Przeciwwskazania:
Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ważne informacje:
Pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów przed użyciem leku powinni kontaktować się z lekarzem. 1 łyżka stołowa (15 ml) syropu
zawiera ok. 12,7 g sacharozy, należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Syrop zawiera w jednej łyżeczce do 65 mg etanolu.

Ciąża i karmienie piersią:
Jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed
zastosowaniem leku.
Leku nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią.

Producent:
HERBAPOL WROCŁAW
Świętego Mikołaja 65/68
Wrocław
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