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Ulotka dolllczona do opakowania: informacja dla pacjenta
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Hedelix, 40 mg/S ml, syrop
(Hederae helicis folii exlraclum spissum)
Naleiy uwainie zapoznac si~ z tresci'l ulotki przed zaiyciem Ieku, poniewai zawiera ona
informacje waine dIa pacjenta.
Lek ten naleiy zawsze przyjmowae zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub wedlug wskazan
lekarza.
Naleiy zachowae ty ulotky, aby w razie potrzeby mac jlj ponownie przeczytae.
Naleiy zwracie siy do farmaceuty, jeSli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
lesli wyslllpiljjakiekolwiek objawy niepozljdane, w tym wszelkie mozliwe objawy niepoZlldane
niewymienione w uIotce, naleiy powiedziee 0 tym lekarzowi lub farmaceucie.
lesli po uplywie kilku dni nie naslllpiia poprawa lub pacjent czuje siy gorzej , nalezy skontaktowae
siy z lekarzem.
Spis tresci ulotki
I.
2.
3.
4.
5.
6.

Co to jest lek Hedelix i w jakim celu siy go stosuje
Infonnacje wame przed przyjyciem leku Hedelix
lak przyjmowac lek Hedelix
Mozliwe dzialania niepozljdane
lak przechowywa6 lek Hedelix
Zawartose opakowania i inne informacje

I.

Co to jest lek Hedelix i w jakim celu

si~

go stosuje

Lek Hedelix jest syropem zawierajljcym jako substancjy czynnlj wycil)g z lisci bluszczu pospolitego.
Hedelix jest stosowany jako srodek wykrztusny w kaszlu, w szczegalnosci w stanach zapalnych drag
oddechowych i leczeniu objawowym przewleklych stanaw zapalnych oskrzeli.
lesli po uplywie kilku dni nie naslllpiia poprawa lub pacjent czuje siy gorzej , naleiy zwracie siy do
lekarza.
2.

Informacje waine przed

przyj~ciem

leku Hedelix

Kiedy nie przyjmowac leku Hedelix:
jeSli pacjent ma uczulenie na substancjy czynnlj lub ktarykolwiek z pozostalych skladnik6w
tego leku (wymienione w punkcie 6).
Syropu Hedelix nie wolno przyjmowa6 w zaburzeniach syntezy bursztynianu argininy
(zaburzenie przemiany materii w cyklu mocznikowym).
Hedelix nie powinien bye stosowany w przypadku wystypowania wrodzonej nietolerancji
fruktozy.
Ostrzeienia i srodki ostroinosci
lesli pojawi si<; dusznose, gorl)Czka lub ropna plwocina naleiy skonsultowae si<; z lekarzem lub
farmaceu Ill.
1ednoczesne stosowanie ze srodkami przeciwkaszlowymi, takimi jak kodeina i dekstrometorfan nie
jest zalecane bez kontroli lekarza.
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Nalety zachowac ostroZnosc w przypadku niezytu zolqdka lub wrzodu zol'ldka.
Ze wzglt;du na zawartose wyciqgu roslinnego, Hedelix moze tworzye osad w butelce, osad moze
powodowac zmt;tnienie roztworu, a smak moze ulegae niewielkim zmianom.
Stosowanie u dzieci
U dzieci ponizej 5 lat Hedelix moma stosowae tylko z przepisu lekarza.
Inne leki i Hedelix
Nalety powiedziec lekarzowi 0 wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a takZe
lekach, kt6re pacjent planuje przyjmowae.
Interakcje z innymi lekami nie S'l znane.

0

Cill:ia i karmienie piersill
Lek nie moze bye stosowany W okresie cillt)' i karmienia piersi'l.

Prowadzenie pojazd6w i obslugiwanie maszyn
Nie wywiera wplywu.
Hedelix zawiera sorbitol
5 ml (= Ilyzeczka) zawiera 1,75 g sorbitolu (zr6dlo 0,44 g fruktozy) co odpowiada oketo 0,15
jednostkom wt;glowwodanowym.

3.

Jak przyjmowac lek Hedelix

Ten lek nalety zawsze przyjmowae zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub wedlug wska.zail
lekarza. W razie w'ltpliwosci nalety zwr6cie sit; do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka to:
Dorosli i dzieci powyzej 10 lat:
5 ml Uedna lyzeczka) 3 razy na dobt;.
Stosowanie u dzieci
Dzieci od 5 do 10 lat:
2,5 ml (ll2lyzeczki) 4 razy na dobt;.
U dzieci ponizej 5 lat stosowanie syropu skonsultowae z lekarzem. kt6ry okresli dawkowanie.

Hedelix nalety przyjmowac w stanie nierozcierlczonym. Zaleca sit; popicie syropu znaczn,! ilosci,!
plynu (zaleca sit; szklank" wody).
Produkt nalety odmierzae Iyzeczk'l dol'lczon'l do opakowania.
Czas trwania leczenia
Hedelix moze bye stosowany bez nadzoru lekarza przez kilka dni.
W przypadku wraienia, ze dzialanie leku Hedelix jest za mocne lub za slabe, nalety zwr6cie sit; do
lekarza lub farmaceuty.
Przyjt;cie wit;kszej ni:i zalecana dawki leku Hedelix
Jesli zostanie przyj"tajedna lub dwie dawki pojedyncze wit;cej nit zalecana prawdopodobnie nie
spowoduje tadnych objaw6w.
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Przyj~cie

znacznie wi~ksze ilosci leku moze spowodowaC nudnosci, wymioty i
przypadku nalezy skontaktowac si~ z lekarzem.

biegunk~.

W takim

Pomini~cie przyj~ cia leku Hedelix
Nie nalezy stosowac dawki podw6jnej w celu uzupelnienia pomini~tej dawki.

4.

Mozliwe dzialania niepoz'ldane

J ak kaidv lek, lek ten moze powodowac dzialania niepozqdane, chociaz nie u kaidego one \\iystqpi q .
Do okreslenia cz~stosci wyst~powania dzialaIi niepozqdanych
Bardzo cz~sl0 (cz~sciej niz u 1 pacjenta na 10 leczonych)
Cz~SI0 (u I do 10 pacjent6w na 100 leczonych)
Niezbyt cz~sto (u I do 10 pacjent6w na 1000 leczonych)
Rzadko (u 1 do 10 pacjent6w na 10000 leczonych)
Bardzo rzadko (rzadziej niz u I pacjenta na 10 000 leczonych

przyj~to

nast"pujqCq klasyfikacj~:

Po przyj~ciu lek6w zawierajqcych bluszcz mogq wystqpic reakcje alergiczne, takie jak dusznosc,
obrz<;k, rumien, swiqd.
Sporadycznie mogq wystqpic u os6b wrailiwych objawy gastryczne (nudnosci, wymioty, biegunka).
Cz<;stotiiwosc wystypowania dzialaIi niepoZqdanych nie zostala okreslona.

Zglaszanie dzialan niepoz'ldanych
Jesli wystqpi'ljakiekolwiek objawy niepoiqdane, w tym wszelkie objawy niepozqdane niewymienione
w ulotce, naleiy powiedziec 0 tym lekarzowi lub farmaceucie.
Dzialania niepoZqdane moma zglaszac bezposrednio do
Departamentu Monitorowania Niepozqdanych DzialaIi ProduktCw Leczniczych Urz"du Rejestracji
Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych
i Produkt6w Biob6jczych, AI. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa
Tel: + 48224921301
Fa, + 48224921309
e-mail: ndl.a .urpl.gov.pl
Dzi~ki zglaszaniu dzialaIi niepozqdanych moma b"dzie zgromadzic wi<;cej informacji na temat
bczpieczenstwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywanie lek Hedelix

Lek naleiy przechowywaC w miejscu niedostypnym i niewidocznym dla dzieci.
przechowywac w temperaturze ponizej 25° C.
Nie naleiy stosowac leku po uplywie terminu wainosci zamieszczonego etykiecie i kartoniku.
Okres wainosci po pierwszym otwarciu: 6 miesi"cy
6.

Zawartosc opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hedelix
Substancjq czynnq leku jest wyci'lg z lisci bluszczu pospolitego (Hederae helicis JoW extractum
spissum).
100 ml syrupu zawiera 0,8 g wyci'lgu z lisci bluszczu pospolitego (Hederae helicis JoW
extractum spissum) DER (2,2 - 2,9: I); ekstrahent etanol 96% (VN): glikol propylenowy: woda
(45 :2:53) m/m/m.
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Pozostaly sk!adniki to: makrogologliccrolu hydroksystearynian, olejek anyzowy,
hydroksyetyloceluloza, sorbitol (roztwor 70%) , glikol propylenowy, gliceroL woda
oczyszczona.
Lek nie zawiera alkoho!u,
Jak wygl:jda lek Hedelix i co zawiera opakowanie
Hedelix jest klarownym, zoltawo-br:jZowym roztworem,
Hedelix jest dost<;pny w opakowaniach: 100 ml i 200 ml
Podmiot odpowiedzialny i wytw6rca
Krewel Meuselbach GmbH
Krewelstrasse 2
D- 53783 Eitorf
Niemcy
W celu uzyskania bardziej szczegolowych informacji nale:i:y zwroci6 sit; do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Krewel Meuselbach GmbH
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Narbutta 29 lok2
02-536 Warszawa
tel/fax 022 400-39-32
info'a krewel.com .pl
Dat a ostatniej aktualizacji ulotki:
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