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HERBION NA KASZEL 30 mg/5 ml syrop 150 ml
 

Cena: 6,69 PLN

Opis słownikowy

Producent KRKA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

HERBION NA KASZEL 30 mg/5 ml syrop 150 ml

 

Wskazania

Lek Herbion na kaszel jest to tradycyjny produkt leczniczy łagodzący podrażnienia śluzówki jamy ustnej i gardła oraz towarzyszący im
kaszel.

 

Działanie

Herbion na kaszel zawiera gęsty wyciąg z płucnicy islandzkiej. Wyciąg z płucnicy islandzkiej zawiera duże ilości substancji kleistych,
które pokrywają, chronią i nawilżają błony śluzowe jamy ustnej i gardła, łagodząc podrażnienie i suchy kaszel.

Wskazania produktu opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania.

 

Sposób użycia
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Dorośli i młodzież powyżej 16 lat to 15 ml syropu (3 łyżeczki miarowe) cztery razy dziennie. 

Dzieci i młodzież od 10 do 16 lat to 10 ml syropu (2 łyżeczki miarowe) cztery razy dziennie. 

Dzieci od 4 do 9 lat to 5 ml syropu (1 łyżeczkę miarową) cztery razy dziennie. 

Dzieci poniżej 4 lat: wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej 2,5 ml syropu (½ łyżeczki miarowej) do czterech
razy dziennie.

U dzieci przerwy między dawkami powinny wynosić nie mniej niż 4 godziny i nie należy stosować leku dłużej niż to konieczne.

 

Ważne

Dzieciom poniżej 4 lat lek można podawać tylko po konsultacji z lekarzem i za radą lekarza. Nie stosować u dzieci, które nie ukończyły 1
roku życia.

Nie zaleca się spożywania pokarmów i płynów bezpośrednio po przyjęciu leku.

 

Skład

1 ml syropu zawiera 6 mg gęstego wyciągu z płucnicy islandzkiej (Cetraria islandica (L.) Acharius s.l., tallus) (16-18:1), co odpowiada
96–108 mg płucnicy islandzkiej. Ekstrahent: woda oczyszczona. - Pozostałe składniki: płynny (niekrystalizujący) sorbitol (E420), guma
ksantanowa (E415), benzoesan sodu (E211), kwas cytrynowy (E330) oraz aromat cytrynowy.
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