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Prospan 35mg/5ml, syrop, 200ml
 

cena: 33,53 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml (butelka)

Postać syrop

Producent SALVEO

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Lek Prospan 25mg/5ml zawiera jedyny w swoim rodzaju wyci?gu Prospan® Special-Ivy-Extract EA 575®,
którego indywidualn? charakterystyk? mo?na porówna? do odcisku palca. Dzi?ki swej formule
pneumoaktywnej®, ten specjalny wyci?g mo?e skutecznie pomóc w leczeniu skomplikowanych procesów
zwi?zanych z kaszlem. Prospan® rozrzedza kleisty ?luz zalegaj?cy w oskrzelach, umo?liwiaj?c jego ?atwiejsze
wykas?ywanie, a dzi?ki temu -usuni?cie z organizmu. Dzia?a rozkurczowo na oskrzela, poszerzaj?c zw??one
drogi oddechowe, co umo?liwia swobodniejsze oddychanie.

Wskazanie
 Stosuje si? jako ?rodek wykrztu?ny w produktywnym kaszlu (mokry kaszel).

Dawkowanie
 Lek do stosowania doustnego.
Przed ka?dorazowym u?yciem nale?y wstrz?sn?? syrop.
Podawanie syropu dzieciom w wieku poni?ej 5 lat nale?y skonsultowa? z lekarzem.
Do opakowania do??czona jest miarka.
Lek nale?y przyjmowa? rano, (w po?udnie) i wieczorem.
Leczenie lekiem powinno trwa? minimum 7 dni, nawet przy ?agodnych stanach zapalnych dróg oddechowych.
M?odzie? powy?ej 12 lat i doro?li: 5 ml 3 razy na dob?.
Dzieci od 6 do 11 lat: 5 ml 2 razy na dob?.
Dzieci od 2 do 5 lat: 2,5 ml 2 razy na dob?.

Sk?ad
 Substancja czynna jest: suchy wyci?g z li?ci bluszczu (Hederae helicis folii extractum siccum).
100 ml syropu zawiera 0,7 g suchego wyci?gu z Hedera helix L., folium (li?? bluszczu) (5-7,5:1),
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rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 30 % (m/m).
Substancje pomocnicze: sorbitol p?ynny krystalizuj?cy (E420), sorbitan potasu (E 202), kwas cytrynowy
bezwodny, guma ksantan, aromat wi?niowy, woda oczyszczona.
Lek nie zawiera cukru ani alkoholu.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? u pacjentów z nadwra?liwo?ci? na substancj? czynn? lub na inne ro?liny z
rodziny Araliaceae (araliowate) lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz?.
Nie stosowa? u dzieci w wieku poni?ej 2 lat ze wzgl?du na ryzyko nasilenia objawów ze strony uk?adu
oddechowego.

Uwagi
Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych, dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

 Podmiot odpowiedzialny
 ENGELHARD ARZNEIMITTEL
 Herzbergstr. 3, Niemcy
 Niederdorfelden
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