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Prospan syrop 0,035 g/5ml 200 ml (butelka)
 

Cena: 45,35 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,035 g/5ml

Kraj produkcji Niemcy

Opakowanie 200 ml (butelka)

Postać syrop

Producent/
Dystrybutor

ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO
KG

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Hederae helicis folii extractum siccum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład (100 ml): standaryzowany suchy wyciąg z liści bluszczu (Hederae helicis folii extractum siccum 5:1) 0,7 g.Ekstrahent - etanol 30%
(m/m)Substancje pomocnicze: sorbitol płynny krystalizujący, sorbitan potasu, kwas cytrynowy bezwodny, guma ksantanowa, aromat
wiśniowy, woda oczyszczona.Lek nie zawiera cukru.  Wskazania Prospan  zalecany jest, jako preparat pomocniczy,  w  ostrych i
przewlekłych stanach zapalnych dróg  oddechowych z towarzyszącym kaszlem, gdyż rozrzedza wydzielinę w oskrzelach i ułatwia
oddychanie.  Działanie Prospan syrop to lek o potrójnym działaniu w leczeniu kaszlu: * rozrzedza gęstą wydzielinę i pomaga w jej
odkrztuszaniu * zmniejsza napięcie mięśni gładkich oskrzeli * łagodzi odruch kaszlowy Dzięki opisanemu powyżej działaniu, Prospan®
może być stosowany w leczeniu zarówno kaszlu produktywnego jak i nieproduktywnego("suchego" i mokrego").Prospan: * zawiera
suchy wyciąg z liści bluszczu, o przebadanym, udokumentowanym i skutecznym działaniu * można go łączyć z innymi lekami (np.
antybiotykami czy środkami przeciwbólowymi) * występuje w postaci syropu i kropli * nie zawiera cukru – mogą go stosować chorzy na
cukrzycę * nie zawiera alkoholu * nie zawiera sztucznych barwników * do stosowania u dzieci i dorosłych  Dawkowanie Dorośli i dzieci
powyżej 10 roku życia: przyjmują po 5 ml syropu 3 razy dziennie. Jeżeli jest to konieczne, dawka dla dorosłych może być zwiększona do
7,5 ml syropu 3 razy dziennie.Dzieci w wieku 6-9 lat: przyjmują 5 m; syropu 3 razy dziennie.Dzieci w wieku 1-5 lat: przyjmują 2,5 ml
syropu 3 razy dziennie.U dzieci poniżej 1 roku życia należy skonsultować z lekarzem.     Przeciwwskazania Nie należy stosować leku jeśli
występuje nadwrażliwość na składniki leku.  Działania niepożądane Bardzo po przyjęciu leków zawierających wyciąg z bluszczu mogą
wystąpić reakcje alergiczne, jak np.: duszność, obrzęk, zaczerwienienie, swędzenie skóry.U osób wrażliwych niezbyt często mogą
pojawić się dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego jak np. nudności, wymioty, biegunka oraz działanie przeczyszczające
związane z zawartością sorbitolu.  Informacja Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania ,bądż skontaktuj się z
lekarzem lub farmaceutą ,gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  
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