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PLANTAGOPHARM syrop 200 ml
 

Cena: 8,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,506 g/5ml

Opakowanie 200 ml

Postać syrop

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Plantaginis lanceolate folii extr. fluid

Opis produktu
 

WskazaniaPlantagoPharm jest produktem leczniczym w postaci syropu.Tradycyjny roślinny produkt leczniczy stosowany jako środek
łagodzący w objawowym leczeniu podrażnienia jamy ustnej i gardła oraz związanego z nim suchego kaszlu.DziałanieSubstancję czynną
leku stanowi wyciąg etanolowy z liścia babki lancetowatej.PlantagoPharm jest tradycyjnym lekiem roślinnym i jego skuteczność
działania opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.Sposób użyciaJeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy przyjąć
następujący schemat stosowania leku:Dzieci od 3 do 4 lat: przyjmować 3 razy dziennie po 5 ml syropuDzieci od 5 do 11 lat: przyjmować
3 razy dziennie po 10 ml syropuDzieci powyżej 12 lat oraz dorośli: przyjmować 3 do 4 razy dziennie po 10 ml syropu.WażneNie stosować
leku PlantagoPharm jeśli występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.Ostrzeżenia i
środki ostrożnościLek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.Przechowywać w temperaturze poniżej
25°C.Stosowanie innych lekówNie obserwowano wpływu wyciągu z liścia babki lancetowatej na jednoczesne przyjmowanie innych
leków.Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które
pacjent planuje stosować.Ciąża i karmienie piersiąPrzed zastosowaniem należy się skontaktować z lekarzem.Stosowanie leku u dzieci i
młodzieżyNie stosować u dzieci poniżej 3 lat.Prowadzenie pojazdów i obsługa maszynStosowany zgodnie z zalecanym dawkowaniem
lek nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Znacznie przedawkowany może spowodować wykrycie alkoholu w
wydychanym powietrzu.SkładSubstancją czynną leku jest płynny wyciąg z liścia babki lancetowatej Plantaginis lanceolatae folii
extractum fluidum (1:1). 5 ml syropu zawiera 506 mg wyciągu.Ekstrahent: etanol 25 % V/V.Substancje pomocnicze to: sacharoza,
koncentrat o smaku czarnej porzeczki, potasu sorbinian kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona.Zawartość etanolu w
produkcie leczniczym: 1,8 % m/m.
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