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Prospan 26mg x20 pastylek
 

Cena: 20,26 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Engelhard Arzneimittel

Postać pastylki do ssania

Substancja
czynna

bluszcz

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu
 

Prospan to produkt leczniczy zawierający bluszcz (wyciąg suchy). Prospan stosuje się w kaszlu mokrym, któremu towarzyszy produkcja
śluzu/flegmy. Lek wykazuje działanie wykrztuśne - ułatwia usuwanie zalegającej wydzieliny m.in. z drzewa oskrzelowego.

Działanie

Prospan wykazuje działanie wykrztuśne w tzw. kaszlu produktywnym (mokrym), któremu towarzyszy produkcja flegmy/śluzu
zalegającego w drogach oddechowych.

Wskazania

Kaszel mokry (produktywny)

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.

Prospan stosuje się doustnie, do ssania w jamie ustnej.
Leku nie należy stosować w pozycji leżącej, przyjmować po posiłku.
Średni czas leczenia trwa zwykle 1 tydzień (jest jednak uzależniony od rodzaju objawów i stopnia ich zaawansowania).
Jeśli podczas stosowania wystąpią: duszność, gorączka, ropne/krwawe odkrztuszanie lub nie nastąpiła poprawa (po 7 dniach
stosowania), należy zasięgnąć porady lekarza.
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Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 pastylka 4 razy na dobę.
Dzieci od 6 do 12 lat: 1 pastylka 2 razy na dobę.

Skład

Substancją czynną leku jest: suchy wyciąg z liści bluszczu (Hederae helicis folii extractum siccum).

1 pastylka miękka zawiera 26 mg suchego wyciągu z liści bluszczu (Hedera helix L., folium) (5-7,5:1); rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol
30% (m/m).

Substancje pomocnicze: guma akacjowa 85%, sorbitol ciekły 70% niekrystalizujący (E420), maltitol ciekły 75%, kwas cytrynowy
jednowodny (E330), acesulfam K, aromat pomarańczowy naturalny (olejek eteryczny pomarańczowy, etanol 0,008 g/pastylkę miękką),
aromat Frescofort Permaseal (mentolowy) (naturalne substancje smakowe, maltodekstryna, skrobia modyfikowana), triglicerydy
nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, woda oczyszczona.

1 pastylka miękka zawiera 0,53 g maltitolu i 0,53 g sorbitolu, co odpowiada około 0,09 jednostki chlebowej.

Wartość kaloryczna 1 pastylki: 2,6 kcal = 10,6 kJ
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