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Syrop prawoślazowy, 125g
 

cena: 4,52 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 125 g (but.szkł.barw.z miarką)

Postać syrop

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Syrop prawo?lazowy dla dzieci powy?ej 12. roku ?ycia i doros?ych to tradycyjny produkt leczniczy, który
stosuje si? w celu ?agodzenia podra?nie? b?ony ?luzowej górnych dróg oddechowych z towarzysz?cym
kaszlem. G?ównym sk?adnikiem syropu prawo?lazowego jest macerat z korzenia prawo?lazu.

 Wskazania
?agodzenie podra?nie? b?ony ?luzowej górnych dróg oddechowych z towarzysz?cym kaszlem.

 Dawkowanie
 Doro?li i dzieci powy?ej 12. roku ?ycia: doustnie 3 razy dziennie po 15 ml.

Sk?ad
 100 g syropu zawiera:
 substancj? czynn?: macerat z korzenia prawo?lazu (Althaea officinalis L., radix) 35,9 g, (ekwiwalent 5 g
korzenia prawo?lazu), ekstrahent: mieszanina wody i etanolu (47:1), kwas benzoesowy,   
 substancje pomocnicze: kwas benzoesowy 0,1 g, sacharoza 64,0 g.

Zawarto?? etanolu (760g/l) w produkcie wynosi nie wi?cej ni? 1,1% (m/v).

Przeciwwskazania
- Nie nale?y stosowa? leku u pacjentów z nadwra?liwo?ci? na którykolwiek ze sk?adników preparatu.
- Nie stosowa? u osób z astm? oskrzelow?.
- Stosowa? ostro?nie u chorych na cukrzyc?.
- Ze wzgl?du na zawarto?? alkoholu nie poleca si? podawania pacjentom z chorobami w?troby.
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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.
- Ten lek nale?y zawsze stosowa? dok?adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wed?ug zalece?
lekarza lub farmaceuty. W razie w?tpliwo?ci nale?y zwróci? si? do lekarza lub farmaceuty.
- Przechowywa? w miejscu niewidocznym i niedost?pnym dla dzieci, w temperaturze nie wy?szej ni? 25ºC.
Chroni? od ?wiat?a.
 
Podmiot odpowiedzialny
 Przedsi?biorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.
?migrodzka 242e
Wroc?aw
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