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Apitussic syrop 120 ml
 

Cena: 16,05 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,052 g/5ml

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent/
Dystrybutor

FARMINA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Sulfoguaiacolum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład  5 ml syropu zawiera 52 mg sulfogwajakolu. Substancje pomocnicze Sodu benzoesan, ziołomiód sosnowy, woda oczyszczona. 
Dawkowanie Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 3 lub 4 razy dziennie 5 ml (1 łyżeczka od herbaty) Dzieci starsze i młodzież: 3 lub 4 razy
dziennie 10 ml (2 łyżeczki od herbaty) Dorośli: 3 lub 4 razy dziennie 10 ml (1 łyżka stołowa) Działanie Apitussic jest syropem
przeznaczonym dla dzieci od 6 roku życia i osób dorosłych. Wykazuje działanie wykrztuśne i rozluźniające zalegającą wydzieliną w
drzewie oskrzelowym. Zmniejsza lepkości śluzu i ułatwia jego przesuwanie w oskrzelach poprzez pobudzanie czynności rzęsek
nabłonka migawkowego. Ziołomiód sosnowy wzmacnia działanie wykrztuśne syropu. Wskazania Stany zapalne górnych dróg
oddechowych, kaszel. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu leczniczego. Unikać stosowania u
osób z czynną chorobą wrzodową – produkt leczniczy może nasilać dolegliwości. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Działania
niepożądane Nie obserwowano istotnych objawów niepożądanych. Wystąpiły pojedyncze przypadki działania przeczyszczającego.
Istnieje możliwość nadwrażliwości na składniki leku.  Ostrzeżenia i środki ostrożności Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta
nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Pacjenci z rzadkimi
dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem
sacharozy- izomaltozy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Pacjenci, którzy po zastosowaniu zaobserwowali niepokojące
objawy (np. działania przeczyszczające) powinni odstawić produkt leczniczy i skontaktować się z lekarzem. Syrop zawiera ziołomiód
sosnowy. Nie powinien być stosowany u osób uczulonych na produkty pszczele. Ciąża i karmienie piersią Za względu na nierozpoznane
ryzyko działań toksycznych, lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią wyłącznie w porozumieniu z lekarzem. Podmiot
odpowiedzialny Farmina sp. z o.o.  Ul. Lipska 44 30-721 Kraków 
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