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Lipomal syrop 97 mg/5ml 125 g
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 97 mg/5ml

Opakowanie 125 g

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Tiliae inflorescentia extractum siccum

Opis produktu
 

O produkcie
Lipomal, 97 mg/5 ml, syrop, 125 g

Opis
Lipomal to produkt leczniczy zawierający wyciąg z lipy, który jest tradycyjnym środkiem napotnym do stosowania w gorączce,
stanach zapalnych gardła i kaszlu.

Skład
Substancją czynną jest: suchy wyciąg z kwiatostanu lipy (Tiliae inflorescentiae extractum siccum).

5 ml syropu zawiera 97,089 mg wyciągu z Tilia cordata Millet, Tilia platyphyllos Scop., Tilia vulgaris Heyne lub ich mieszaniny,
inflorescentia (kwiatostan lipy)
(6-7:1), w tym 85% wyciągu natywnego. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 40% V/V.

Substancje pomocnicze: maltodekstryna, sacharoza, benzoesan sodu (E211), kwas cytrynowy, guma ksantanowa, aromat malinowy
AR0320, woda oczyszczona.

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.
Do opakowania dołączona jest miarka.
Wiek pacjenta Dawkowanie
Dzieci powyżej 1 roku życia do 3 lat

2-3 razy na dobę po 1 łyżeczce syropu (5 ml)
Dzieci powyżej 3 lat do 12 lat 4-5 razy na dobę po 1 łyżeczce syropu (5 ml)
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 Młodzież powyżej 12 lat i dorośli 3-4 razy na dobę po 1 łyżce syropu (10 ml)
Działanie
Lipomal zawiera kwiatostan lipy, który jest środkiem napotnym.

Wskazania
stany gorączkowe,
leczenie pomocnicze w przeziębieniu, stanach zapalnych gardła, kaszlu.
Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Lipomal:

w przypadku uczulenia na kwiatostan lipy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Działania niepożądane
Brak danych na temat działań niepożądanych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeśli gorączka nie ustępuje po 3 dniach lub przekracza 39oC, należy skonsultować się z lekarzem.
Należy skonsultować się z lekarzem jeśli wystąpi duszność lub pojawi się ropna wydzielina.
Lek zawiera sacharozę - 5 ml zawiera 4 g sacharozy; w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów, stosowanie leku omówić
z lekarzem.
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25ºC. Nie
zamrażać.
Dopuszczalny jest osad na dnie butelki, wynikający z zawartości składnika naturalnego.
Stosowanie innych leków
Nie są znane interakcje Lipomalu z innymi lekami.

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
Lek można stosować u dzieci, które ukończyły 1 rok życia.

W przypadku wątpliwości oraz u dzieci w wieku 1-3 lat przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Opakowanie:
125g

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.

Podmiot odpowiedzialny
AFLOFARM
Partyzancka 133/151
Pabianice
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