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Syrop tymiankowy złożony, 125 g
 

Cena: 6,20 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 125 g

Postać -

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
PROLAB SP. Z O.O.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Thymi sirupus compositus

Opis produktu
 

Środek o działaniu wykrztuśnym do stosowania w kaszlu z trudnościami w odkrztuszaniu lepkiej wydzieliny.

Skład:
100 g syropu zawiera:
Substancje czynne: wyciąg tymiankowy płynny (Thymi extractum fluidum) 15,0 g, tymol (Thymolum) 0,01 g
Substancje pomocnicze: wodorotlenek amonu 96 g/l, etanol 760 g/l, syrop prosty
Zawartość etanolu 4,0 % – 9,0 % (v/v) etanolu

Działanie:
Środek o działaniu wykrztuśnym

Wskazania do stosowania:
Kaszel z trudnościami w odkrztuszaniu lepkiej wydzieliny

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na składniki produktu

Ostrzeżenia specjalne i środki ostrożności:
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach stosowania syropu należy skontaktować się z lekarzem. Jednorazowa dawka
syropu dla dorosłych (10 ml) zawiera 6,8 g sacharozy. W przypadku wcześniejszego stwierdzenia nietolerancji niektórych cukrów, przed
przyjęciem leku należy skontaktować się z lekarzem.

Syrop zawiera nieznaczną ilość alkoholu etylowego (dawka jednorazowa 10 ml zawiera 0,6 g alkoholu, co jest równoważne 15 ml piwa
lub 6 ml wina). Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 6 roku życia, u osób z chorobą alkoholową oraz u pacjentów z chorobą
wątroby lub padaczką
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Ciąża i laktacja: Przed użyciem należy poradzić się lekarza

Sposób stosowania i droga podania:
Doustnie.

Dorośli – 3 razy dziennie po 10 ml; dzieci – 3 razy dziennie po 5 ml lub według wskazań lekarza

Przechowywanie:
W zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25oC, chronić od światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności, zamieszczonego na opakowaniu

Opakowanie: 125 g

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB” Sp.z o.o.
Paterek ul. Przemysłowa 3
89-100 Nakło n/Notecią

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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