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SYROP TYMIANKOWY złożony 125g
 

Cena: 7,90 PLN

Opis produktu
 

SYROP TYMIANKOWY złożony 125g

Syrop tymiankowy złożony składa się z wyciągu tymiankowego, tymolu oraz syropu prostego (sacharoza i woda oczyszczona).

Syrop o działaniu wykrztuśnym, stosowany tradycyjnie w kaszlu towarzyszącym nieżytom górnych dróg oddechowych.

Skład:
Substancje czynne w 100 g leku:

Thymi extractum fluidum (1:2) (Wyciąg tymiankowy płynny) – 15,00 g etanol ok. 38% (v/v)
Thymolum (Tymol) – 0,01 g

Substancje pomocnicze: wodorotlenek amonowy, etanol, syrop prosty (sacharoza i woda oczyszczona).
Lek zawiera nie więcej niż 5% (m/m) etanolu.

Dawkowanie i sposób użycia:
Doustnie:
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy na dobę po 2 łyżeczki (10 ml) syropu.
Dzieci od 6 do 12 lat: 3 razy na dobę po 1 łyżeczce (5 ml) syropu.
Dzieci poniżej 6 lat : Nie zaleca się stosowania.
Należy przyjmować dużą ilość płynów, aby umożliwić wywołanie prawidłowego odruchu wykrztuśnego i nie powodować podrażnienia
układu oddechowego.

Kiedy nie stosować syropu tymiankowego złożonego:

Syropu tymiankowego złożonego nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku.
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Nie należy stosować syropu, jeśli w przeszłości wystąpiły reakcje uczuleniowe na tymianek lub inne rośliny z rodziny
Jasnotowate (Lamiaceae/Labiatae) lub którykolwiek ze składników leku.
 Nie stosować w astmie oraz u dzieci z ostrymi stanami zapalnymi krtani i tchawicy w wywiadzie.
Dawka jednorazowa syropu dla dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat (10 ml) zawiera do 0,64 g (640 mg) etanolu, co odpowiada
ok. 5 ml wina lub ok. 13 ml piwa. Nie stosować u osób z chorobą alkoholową, chorobami wątroby lub padaczką.
Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

W przypadku wystąpienia wysokiej gorączki, duszności lub ropnej plwociny należy skonsultować się z lekarzem.
Lek zawiera sacharozę. Pacjenci u których stwierdzono wcześniej nietolerancję na niektóre cukry, przed zastosowaniem leku
powinni poradzić się lekarza.
Jeżeli mimo zastosowanego leczenia objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach należy zgłosić się do lekarza.

Syrop tymiankowy złożony a inne leki:
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji Syropu tymiankowego złożonego z innymi lekami.
Ciąża, karmienie piersią, wpływ na płodność
Syropu nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią. Wpływ leku na płodność jest nieznany. Jeśli pacjentka może być w ciąży
lub planuje mieć dziecko,
powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:
Dotychczas nie stwierdzono, aby produkt leczniczy Syrop tymiankowy złożony przyjmowany zgodnie z zalecanym dawkowaniem
wywierał wpływ na zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Możliwe działania niepożądane:
Dotychczas nie raportowano działań niepożądanych podczas stosowania Syropu tymiankowego złożonego.
Po zastosowaniu syropu mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości oraz łagodne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Częstość
występowania tych objawów nie została określona. Rzadko mogą wystąpić objawy podrażnienia żołądka (nudności, wymioty).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
50–951 Wrocław, ul. św. Mikołaja 65/68
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