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DicoTUSS Baby Med syrop, 100 ml
 

Cena: 33,29 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml (but.z dozown.)

Postać syrop

Producent VITIS PHARMA

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wyrób medyczny stworzony na bazie wyciągów naturalnych i miodu, tworzy powlekającą śluzową powłokę chroniącą górne drogi
oddechowe i uśmierzającą kaszel.

Wskazania:
Syrop należy stosować w kaszlu suchym bądź mokrym. 

Działanie:
Działanie wyrobu polega na łagodzeniu podrażnień, ochronie błony śluzowej i ułatwianiu usuwania śluzu.

Wspomaga nawilżanie błony śluzowej oraz upłynnia śluz, dzięki czemu jest on łatwiej odkrztuszany.

Formuła syropu bogata w substancje śluzowe chroni błonę śluzową przed podrażnieniami. Miód zawarty w syropie działa ochronnie i
nawilżająco, ponadto nadaje produktowi smak przyjemny dla dziecka.

W przypadku kaszlu mokrego wyrób medyczny przyczynia się do upłynnienia śluzu i ułatwia jego odkrztuszanie; w przypadku kaszlu
suchego działa łagodząco na podrażnioną błonę śluzową gardła chroniąc ją przed czynnikami o działaniu drażniącym.

Składniki:
Standaryzowany wyciąg z bluszczu (Hedera helix) w postaci hederageniny, wyciąg z prawoślazu lekarskiego (Althaea officinalis) bogaty
w substancje śluzowe, miód kwiatowy, woda oczyszczona, fruktoza, guma ksantanowa, substancje zapachowe, kwas cytrynowy,
sorbinian potasu. Nie zawiera glutenu.

Dawkowanie:
Dzieci powyżej 1. do 2. roku życia: 2,5 ml 2-3 razy dziennie, zgodnie ze wskazaniami lekarza
Dzieci od 3. do 4. roku życia: 5 ml 2-3 razy dziennie
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Dzieci od 5. do 9. roku życia: 10 ml 2-3 razy dziennie

Nie przyjmować bezpośrednio przed posiłkiem, w trakcie ani po posiłku.

Kiedy nie należy stosować wyrobu:
Nie stosować u dzieci poniżej 3. roku życia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
Jeśli po kilku dniach stosowania objawy utrzymują się, należy zasięgnąć porady lekarza.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek składnik preparatu.
Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu. 

Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, bez dostępu światła.

Opakowanie: 100 ml
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