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Hedelix syrop 0,04 g/5ml 100 ml syrop 0,04 g/5ml 100 ml
 

Cena: 19,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,04 g/5ml

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent FORTIS PHARMACEUTICALS SP. Z O.O. SP.
K.

Rejestracja

Substancja
czynna

Hederae helicis folii extractum spissum

Opis produktu
 

Opis
Hedelix jest lekiem o działaniu wykrztuśnym w postaci syropu. 100 ml syropu zawiera 0,8 g wyciągu z liści bluszczu pospolitego
(Hederae helicis folii extractum spissum).

Wskazania do stosowania

Hedelix jest stosowany jako środek wykrztuśny w kaszlu, w szczególności w stanach zapalnych dróg oddechowych i leczeniu
objawowym przewlekłych stanów zapalnych oskrzeli.

Postać farmaceutyczna

syrop 100 ml

Kategoria

lek OTC

Opakowanie

syrop 100 ml z dozownikiem w formie strzykawki

Podmiot odpowiedzialny

Fortis Pharmaceuticals Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
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Polska

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

POBIERZ ULOTKĘ

SYROP NA KASZEL HEDELIX
Hedelix to naturalny syrop na mokry kaszel na bazie wyciągu z liści bluszczu pospolitego. Preparat stosuje się jako syrop wykrztuśny, w
szczególności w stanach zapalnych dróg oddechowych oraz leczeniu objawowym przewlekłych stanów zapalenia oskrzeli.

Mokry kaszel – syrop wykrztuśny dla dzieci

W leczeniu mokrego kaszlu bardzo ważne jest rozrzedzanie wydzieliny, co ułatwia jej odkrztuszanie. Syrop Hedelix rozrzedza wydzielinę i
ułatwia jej odkrztuszanie nie wywołując napadów kaszlu, które mogą prowadzić do dodatkowego podrażnienia gardła.

Hedelix to bezpieczny syrop dla dzieci, którego działanie oraz naturalny skład cenią sobie rodzice poszukujący leków skutecznych, a
zarazem bezpiecznych. Hedelix to syrop wykrztuśny bez cukru i bez alkoholu. Substancją czynną leku jest wyciąg z liści bluszczu
pospolitego.

Syrop wykrztuśny dla dzieci – strzykawka dozująca

Syrop na kaszel dla dziecka podajemy przy pomocy specjalnej strzykawki dozującej. Strzykawka dozująca jest dołączona do każdego
opakowania leku Hedelix, umożliwiając skuteczne podanie syropu na kaszel nawet najmłodszym pacjentom. W celu zassania leku do
strzykawki należy połączyć strzykawkę dozującą z otwartą butelką wciskając ją delikatnie do wewnątrz butelki, aż zostanie ona
unieruchomiona. Następnie należy obrócić butelkę zawierającą syrop na mokry kaszel do góry dnem i nabrać jego odpowiednią ilość
ostrożnie przesuwając tłok strzykawki. W prawidłowym odczytaniu ilości syropu w strzykawce pomaga czytelna podziałka znajdująca
się na korpusie strzykawki.

® = Registered Trademark of Krewel Meuselbach GmbH, Germany

Skład:

Substancją czynną leku jest wyciąg z liści bluszczu pospolitego (Hederae helicis folii extractum spissum).100 ml syropu zawiera 0,8 g
wyciągu z liści bluszczu pospolitego (Hederae helicis folii extractum spissum) DER(2,2-2,9:1); ekstrahent etanol 96% (V/V): glikol
propylenowy: woda (45:2:53) m/m.m.

Pozostałe składniki to: makrogologlicerolu hydroksystearynian, olejek anyżowy, hydroksyetyloceluloza, sorbitol (roztwór 70%), glikol
propylenowy, glicerol, woda oczyszczona. Lek nie zawiera alkoholu.
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