Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

SIRUPUS PINI COMPOSITUS syrop 125g
Cena: 6,19 PLN

Opis produktu
SIRUPUS PINI COMPOSITUS syrop 125g
Syrop pini (sosnowy) stosowany jest pomocniczo w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych z intensywnym kaszlem i uczuciem
duszności.
Wskazania:
Doraźnie w suchym męczącym kaszlu w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych.
Działanie:
Jest to produkt leczniczy zawierający w swoim składzie fosforan kodeiny o działaniu przeciwkaszlowym.
Skład:
100 g syropu zawiera: Pini extractum fluidum (wyciąg sosnowy płynny – 1:1) - 6,6 g; Foeniculi tinctura (nalewka z owocu kopru
włoskiego – 4,5-5:1) - 1,0 g; Codeini phosphas hemihydricus (fosforan kodeiny półwodny) - 0,05 g.
Substancje pomocnicze: mleczan wapnia pięciowodny, kwas fosforowy, sacharoza, woda oczyszczona.
Syrop w jednej dawce (15 ml) zawiera 9,6 mg fosforanu kodeiny.
100 g syropu zawiera 62 g sacharozy.
Dawkowanie:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3 razy dziennie 15ml syropu.
U dzieci w wieku poniżej 12 lat syrop można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
Przeciwwskazania:
Kiedy nie stosować leku Sirupus Pini compositum:
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Ze względu na zawartość etanolu lek nie może być stosowany przy uszkodzeniu wątroby, w alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach
mózgu i chorobach umysłowych.
Nie zaleca się stosowania w chorobach układu oddechowego przebiegających z zaleganiem gęstej wydzieliny w drzewie oskrzelowym i
z utrudnionym odkrztuszaniem.
Nadwrażliwość na składniki leku.
Nie stosować u osób z astmą oskrzelową lub tendencją do skurczu oskrzeli, w ostrej niewydolności oddechowej.
Nie stosować u pacjentów z przewlekłym zaparciem.
Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat, natomiast u dzieci w wieku 6-12 należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku.
Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
U osób wrażliwych na którykolwiek składnik leku może wystąpić reakcja alergiczna.
Ze względu na zawartość fosforanu kodeiny mogą wystąpić: senność, zawroty głowy, spadki ciśnienia, zmniejszenie częstości oddechu,
skurcz oskrzeli, trudności w oddawaniu moczu, zaparcia, kolka żółciowa, nudności, wymioty, uczucie suchości w jamie ustnej.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Stosowanie innych leków:
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.
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 u kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:
Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat, natomiast u dzieci w wieku 6-12 należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Ze względu na możliwość wystąpienia senności należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi
maszyn.
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