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HEDELIX syrop 100 ml
 

Cena: 15,35 PLN

Opis słownikowy

Producent KREWEL

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

Syrop Hedelix® to potrójna siła działania:

rozrzedza wydzielinę w oskrzelach,

stymuluje i ułatwia odkrztuszanie,

uspokaja zmęczone kaszlem drogi oddechowe,

nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

 

Syrop Hedelix zalecany jest także w przypadku silnego kaszlu, będącego wynikiem przeziębień bądź przewlekłych stanów zapalnych
oskrzeli. Syrop Hedelix, poprzez skuteczne rozrzedzanie i usuwanie wydzieliny chorobowej oraz miejscowe działanie bakteriostatyczne
wspomaga szybki powrót do zdrowia.

 

Lek Hedelix jest syropem zawierającym jako substancję czynną wyciąg z liści bluszczu pospolitego.

 

Hedelix jest stosowany jako środek wykrztuśny w kaszlu, w szczególności w stanach zapalnych dróg oddechowych i leczeniu
objawowym przewlekłych stanów zapalnych oskrzeli. W przypadku pojawienia się dyskomfortu, utrudnienia oddychania, gorączki a
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także pojawieniu się ropnej lub krwistej odksztuszanej wydzieliny należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

 

Przeciwwskazania  

Nie należy stosować leku Hedelix, jeśli występuje:

* Nadwrażliwość (uczulenie) na substancję czynną lub którykolwiek składnik preparatu.

Syropu Hedelix nie wolno przyjmować w zaburzeniach syntezy bursztynianu argininy (zaburzenie przemiany materii w cyklu
mocznikowym).

Hedelix nie powinien być stosowany w przypadku występowania wrodzonej nietolerancji fruktozy.

Ze względu na zawartość wyciągu roślinnego, Hedelix może tworzyć osad w butelce, osad może powodować zmętnienie roztworu, a
smak może ulegać niewielkim zmianom.

 

Ciąża i okres karmienia piersią

Lek nie może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.

 

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które były wydawane bez recepty.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie wywiera wpływu.

 

Ważne informacje na temat niektórych składników leku Hedelix:

5 ml (= 1 łyżeczka) zawiera 1,75 g sorbitolu (źródło 0,44 g fruktozy) co odpowiada około 0,15 jednostkom węglowodanowym.

Sorbitol może wywierać nieznaczny efekt przeczyszczający.

 

Dawkowanie  

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek należy przyjmować w następujący sposób:

Dorośli i dzieci powyżej 10 roku życia: 5 ml (jedna łyżeczka) 3 razy na dobę

Dzieci pomiędzy 5 i 10 rokiem życia: 2,5 ml (1/2 łyżeczki) 4 razy na dobę

U dzieci poniżej 5 roku życia stosowanie syropu skonsultować z lekarzem, który określi dawkowanie.

Syrop Hedelix należy przyjmować w stanie nierozcieńczonym. Zaleca się popicie syropu znaczną ilością płynu (zaleca się szklankę
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wody).

 

Czas trwania leczenia

Lek może być stosowany bez nadzoru lekarza przez kilka dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Hedelix jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

W przypadku zażycia większej dawki leku Hedelix niż zalecana:

Jeśli zostanie przyjęta jedna lub dwie dawki pojedyncze więcej niż zalecana prawdopodobnie nie spowoduje żadnych objawów.

Przyjęcie znacznie większej ilości leku może spowodować nudności, wymioty i biegunkę. W takim przypadku należy skontaktować się z
lekarzem.

 

W przypadku pominięcia dawki leku

Należy podać pominiętą dawkę tak szybko, jak to jest możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej
dawki.

 

Możliwe działanie niepożądane

Jak każdy lek, lek Hedelix może powodować działania niepożądane. U osób wrażliwych mogą wystąpić dolegliwości gastryczne. W
przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce należy poinformować o nich lekarza.

 

Przechowywanie leku Hedelix

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C Nie należy
stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i kartoniku.
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