
 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

  

Hederasal 26,6mg/5ml syrop 125g
 

Cena: 16,20 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Herbapol Wrocław

Postać syrop

Substancja
czynna

bluszcz

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, niemowlęta, od urodzenia

Opis produktu
 

Hederasal stosowany jest pomocniczo w przewlekłych i ostrych stanach zapalnych górnych dróg oddechowych; utrudnionym
odkrztuszaniu z zalegającą wydzieliną; uporczywym kaszlu.

Działanie:

Preparat działa wykrztuśnie i rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli; rozrzedza gęstą wydzielinę zalegającą w gardle i dolnych
drogach oddechowych oraz ułatwia jej odkrztuszanie.
Syrop nie zawiera cukru (5 ml syropu zawiera 0,28 jednostek chlebowych).

Wskazania:

Pomocniczo w przewlekłych i ostrych stanach zapalnych górnych dróg oddechowych; utrudnionym odkrztuszaniu z zalegającą
wydzieliną; uporczywym kaszlu.

Dawkowanie

Dawkowanie dzieciom w wieku 0 -1 lat (niemowlętom) należy skonsultować z lekarzem pediatrą, który określi dawkę i sposób podania.
Podawanie dzieciom w wieku poniżej 5 lat należy skonsultować z lekarzem.

Dzieciom w wieku 1 – 5 lat: podaje się przeciętnie 2 razy dziennie miarką po 2,5 ml lub ½ łyżeczki od herbaty.

Dzieciom w wieku 6 – 12 lat: 2 razy dziennie miarką po 5 ml lub 1 łyżeczce od herbaty.
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Dorośli: 3 do 4 razy dziennie miarką po 5 ml lub 1 łyżeczce od herbaty.
Instrukcja użycia: syrop przyjmować nierozcieńczony, popić wodą.

Wskazówki dla diabetyków:

Preparat nie zawiera sacharozy.
Może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

1 łyżeczka od herbaty ( 6,2 g lub 5 ml) syropu zawiera 3,36g D-sorbitolu, co odpowiada 0,28 jednostkom chlebowym ( BE ).

Skład:

100 g syropu zawiera 430,55 mg wyciągu suchego z liści bluszczu, co odpowiada około 78 mg hederakozydu C (5 ml zawiera około 4,8
mg hederakozydu C).

Przeciwwskazania:

Ostrożnie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.
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