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HEDELIX syrop 100ml
 

Cena: 18,90 PLN

Opis produktu
 

HEDELIX syrop 100ml

Hedelix to roslinny produkt leczniczy w postaci syropu, zawierający wyciąg z bluszczu. Bluszcz wykazuje działanie wykrztuśne. Stosuje
się go w kaszlu produktywnym (tzw. mokrym), w szczególności w stanach zapalnych dróg oddechowych.

Skład:
100ml syropu zawiera: 0,8g wyciągu liści z bluszczu pospolitego (hederae helicis spissum) DER (2,2 – 2,9:1); ekstrahent etanol 96%
(V/V): glikol propylenowy: woda (45:2:53) m/m/m oraz pozostałe składniki: makrogologlicerolu hydroksystearynian, olejek anyżowy,
hydroksyetyloceluloza, sorbitol (70% roztwór), glikol propylenowy, glicerol, woda oczyszczona.

Dawkowanie i sposób użycia:
O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek należy przyjmować w następujący sposób:

dorośli, osoby w podeszłym wieku i młodzież: 5ml (jedna łyżeczka) 3 razy na dobę;
dzieci w wieku od 6. do 11. lat: 2,5ml (1/2 łyżeczki) 4 razy na dobę;
dzieci w wieku 2 do 5. roku życia: 2,5ml 3 razy na dobę.

Syrop Hedelix należy przyjmować w stanie nierozcieńczonym. Zaleca się popicie syropu znaczną ilością płynu (zaleca się szklankę
wody).

Po pierwszym otwarciu butelki okres ważności wynosi 6 miesięcy.

Przeciwwskazania:
Przeciwwskazaniem do zastosowania leku Hedelix jest nadwrażliwość na na wyciąg z liści bluszczu lub rośliny z rodziny araliowatych
(Araliaceae) lub którykolwiek z pozostałych składników a także zaburzenie syntezy bursztynianu argininy.

Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
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Częstość nieznana: reakcje alergiczne, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
W przypadku dzieci w wieku od 2 do 4 lat, utrzymujący się albo nawracający kaszel powinien zdiagnozować lekarz przed zastosowaniem
syropu.

Należy zachować ostrożność w przypadku osób chorych na nieżyt żołądka albo wrzody żołądka.

Syrop Hedelix zawiera 1,75g sorbitolu w 5 ml leku, co odpowiada 0,44 g fruktozy, stanowiąc ok. 0,15 jednostki węglowodanowej. W
przypadku osób z nietolerancją cukrów przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią:
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie stosować leku Hedelix w okresie ciąży oraz karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:
Nie stosować leku Hedelix u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
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