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PINIHELIX syrop 120 ml
 

Cena: 12,89 PLN

Opis słownikowy

Producent APIPOL FARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaProdukt leczniczy roślinny tradycyjnie stosowany w przeziębieniach, wspomagająco w stanach zapalnych dróg oddechowych
oraz nieżytach dróg oddechowych przebiegających z uporczywym i męczącym kaszlem i chrypką.Syrop PiniHelix to bogaty i naturalny
skład zawiera 3 wyciągi ziołowe: standaryzowany wyciąg z liści bluszczu oraz wyciągi z tymianku i lukrecji, na bazie naturalnego
ziołomiodu sosnowego.Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego
stosowania.DziałanieSkładniki syropu upłynniają gęstą zalegająca wydzielinę, ułatwiają jej odksztuszanie, rozkurczają oskrzela, działają
przeciwdrobnoustrojowo.Sposób użyciaDorośli i dzieci powyżej 12 lat: 10 ml (2 łyżeczki do herbaty) 3 razy
dziennie.WażnePrzeciwwskazania:Nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, choroby wątroby i nerek, hipokaliemia. Nadwrażliwość
na substancje czynne lub pomocnicze zawarte w preparacie.Uczulenie na miód lub produkty pszczele oraz na benzoesan sodu, rośliny z
rodziny Araliowate (Araliaceae).Działania niepożądane:Objawy niepożądane występują niezwykle rzadko mogą wystąpić reakcje
alergiczne (jak pokrzywka, wysypka skórna, duszności), objawy z przewodu pokarmowego (jak wymioty, nudności, biegunka). Bardzo
rzadko przy dłuższym stosowaniu i jednoczesnym przekraczaniu zalecanych dawek mogą pojawić objawy związane z przyjmowaniem
kwasy glicyryzynowego: utrata potasu, zatrzymanie sodu i wody, bóle głowy, nadciśnienie tętnicze, obrzęki, osłabienie mięśni.Specjalne
ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 r.ż. Należy zachować ostrożność u
pacjentów z nieżytami żołądka oraz z wrzodami. W przypadku odksztuszania ropnej powłociny, gorączki lub duszności należy zasięgnąć
porady lekarza bądź farmaceuty. Przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami nie występują zagrożenia związane ze stosowaniem leku. Nie
należy przekraczać zalecanych dawek. Nie stosować dłużej niż 7 dni.Stosowanie podczas ciąży i laktacji:Nie zaleca się stosowania
preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią.Skład100 g syropu zawiera:Płynny wyciąg z liści bluszczu (Hederae helicis extractum
fluidum) 1,7 g,ekstrahent: etanol 70% (v/v).Suchy wyciąg z korzenia lukrecji (Glycyrrhizae radix extra.sicc.) 5,0 g,ekstrahent: woda do
ekstrakcji, amonu wodorotlenek 10%,Płynny wyciąg z ziela tymianku (Thymi extra. fl) 4,0 g,ekstrahent: etanol 30% (v/v), woda
amoniakalna, glicerol.Woda amoniakalna, sodu benzoesan, ziołomiód sosnowy, woda oczyszczona
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