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Pyrosal syrop 125 g
 

Cena: 17,06 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 150 g

Postać syrop

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Pyrosal syrop dla dzieci - zalecany do stosowania jako środek pomocniczy w stanach podgorączkowych, gorączce oraz w stanach
zapalnych górnych dróg oddechowych. Zawiera w składzie naturalne składniki: wyciąg z kory wierzby, kwiatu bzu czarnego, kwiatostanu
lipy oraz liścia podbiału. Może być stosowany u dzieci powyżej 3 lat.

Wskazania
Stany zapalne górnych dróg oddechowych, infekcje, gorączka.

Działanie
Kompleksowy skład przeciwko infekcji i gorączce.
Wyciąg z kwiatu czarnego bzu - jest składnikiem o działaniu napotnym, zwiększającym oddawanie ciepła przez skórę. Działa także
przeciwzapalnie i dzięki zawartości naturalnego rutozydu uszczelnia naczynia krwionośne.
Wyciąg z liścia podbiału pospolitego - dzięki zwartości substancji śluzowych wykazuje działanie powlekające błonę śluzową jamy ustnej
i gardła. Śluzy zawarte w surowcu izolują powierzchnię błony śluzowej gardła, chroniąc ją przed podrażnieniem i wykazują działanie
kojące.
Wyciąg z kwiatostanu lipy drobnolistnej - wykazuje działanie napotne, wzmagające oddawanie ciepła przez skórę. Dzięki zawartości
śluzów dodatkowo posiada właściwości powlekające na gardło.
Wyciąg z kory wierzby purpurowej - dzięki zawartości flawonoidów i glikozydów fenolowych wykazuje istotne działanie przeciwzapalne i
przeciwbólowe - ze względu na swoją aktywność bywa zalecany jako naturalny środek łagodzący gorączkę.

Przyjmowanie
Lek stosować doustnie:
Dzieci od 3 roku do 4 lat po konsultacji z lekarzem - 4 razy na dobę 1 łyżeczka od herbaty (l łyżeczka - 5 ml syropu).
Syrop można rozcieńczyć w niewielkiej ilości przegotowanej wody.
Dzieci od 4 do 12 lat - 3 razy na dobę 1 łyżka stołowa (1 łyżka - 15 ml syropu).
Młodzież powyżej 12 lat oraz dorośli: 3 razy na dobę 2 łyżki stołowe syropu.
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W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku Pyrosal jeśli występuje uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu.
Pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów przed użyciem leku powinni kontaktować się z lekarzem.
1 łyżka stołowa (15 ml) syropu zawiera ok. 12,7 g sacharozy, należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Jeśli objawy choroby przeziębieniowej ulegną nasileniu lub nie nastąpi poprawa po 3 dniach stosowania leku, należy skonsultować się z
lekarzem. Syrop zawiera w jednej łyżeczce do 65 mg etanolu.

Interakcje
Dotychczas nie stwierdzono interakcji podczas stosowania Pyrosalu z innymi lekami.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie w ciąży i podczas karmienia piersią
Ciąża: Przed zastosowaniem każdego leku ,należy poradzić się lekarza. Leku nie należy stosować w czasie ciąży.
Karmienie piersią: Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Leku nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

Działania niepożądane
U osób wrażliwych mogą wystąpić reakcje alergiczne na składniki preparatu. U osób źle tolerujących wysokie dawki sacharozy mogą
wystąpić nudności. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

Składniki
100 g syropu zawiera:

Substancja czynna:
Wyciąg płynny (1:1) z: Liścia Podbiału (Farfarae folio), Kwiatu Bzu czarnego (Sambuci flore), Kwiatostanu Lipy (Tiliae inflorescentia) i
Kory Wierzby (Salicis cortice) (25/30/30/15)- 10,0 g

Ekstrahent Etanol 60% (v/v)

Substancje pomocnicze:
Koncentrat z porzeczki, Kondensat aromatu soku z porzeczki, Sacharoza, Woda oczyszczona.

Syrop zawiera do 1% (m/m) Etanolu.
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