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Hedussin syrop 0,033g/4ml 100ml(butelka)
 

Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,033 g/4ml

Opakowanie 100 ml (butelka)

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Hederae helicis folii extractum siccum

Opis produktu
 

O produkcie
Hedussin, (33 mg/4 ml), syrop, 100 ml

Opis
Hedussin to produkt leczniczy roślinny o działaniu wykrztuśnym do stosowania w kaszlu mokrym (produktywnym) u dzieci i
dorosłych.

Skład
Substancją czynną jest: suchy wyciąg z liści bluszczu (Hederae helicis folii extractum siccum).

4 ml syropu zawierają 33 mg suchego wyciągu z liści bluszczu (4-8:1; ekstrahent: etanol 30% (m/m)).

Substancje pomocnicze: sorbitol ciekły (niekrystalizujący) (E 420), potasu sorbinian (E 202), guma ksantan (E 415), kwas cytrynowy
bezwodny (E 330), woda oczyszczona.

Lek nie zawiera etanolu i cukru.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.
Przed zastosowaniem wstrząsnąć butelką.
Wiek pacjenta Dawkowanie
Dzieci w wieku 2-5 lat 2 ml 2 razy na dobę
Dzieci w wieku 6-12 lat 4 ml 2 razy na dobę
Dzieci powyżej 12 lat i dorośli 6 ml 2 razy na dobę
Działanie
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 Hedussin zawiera bluszcz, który wykazuje działanie wykrztuśne.

Wskazania
Kaszel mokry (produktywny).

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Hedussin:

w przypadku nadwrażliwości na substancje czynną - suchy wyciąg z liści bluszczu, na inne rośliny z rodziny Araliaceae (rodzina
botaniczna bluszczu) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
u dzieci poniżej 2 lat - ryzyko pogorszenia się objawów ze strony układu oddechowego.
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (do 1 na 10 osób):

biegunka, nudności,
wymioty.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (do 1 na 100 osób):

pokrzywka, rumień, duszność, wysypka skórna.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Możliwa jest obecność osadu w leku (przez zawartość składnika roślinnego).
Jeśli podczas stosowania Hedussin wystąpi gorączka, duszność, ropna plwocina, należy skontaktować się z lekarzem.
Lek można samodzielnie stosować 7 dni, w przypadku utrzymujących się objawów lub ich nasilenia, należy zwrócić się do lekarza o
poradę.
Lek ma działanie wykrztuśne, stąd nie powinien być przyjmowany z lekami hamującymi odruch kaszlowy (lekami o działaniu
przeciwkaszlowym, np. kodeina, dekstrometorfan).
Jeśli u pacjenta występuje zapalenie błony śluzowej żołądka lub choroba wrzodowa żołądka, należy ostrożnie stosować lek.
W przypadku dzieci 2-4 lata z utrzymującym się lub nawracającym kaszlem, stosowanie leku Hedussin należy omówić z lekarzem.
Lek zawiera sorbitol - stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku nietolerancji niektórych cukrów.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze do 25oC.
Po pierwszym otwarciu lek należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.
Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Hedussin może wchodzić w interakcje z:

lekami o działaniu przeciwkaszlowym (przeciwstawne mechanizmy działania).
Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
PHYTOPHARM
Klęka 1
Nowe Miasto nad Warta
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