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NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.

Hedelix, 40 mg/5 ml, syrop

2.

SKLAD JAKOSCIOWY IILOSCIOWY

100 ml syropu zawiera:
0,8 g wyciqgu z lisci bluszczu pospolitego (Hederae helicis jolii extractum spisslIm) DER (2,2 - 2,9 : I);
ekstrabentetanol96% (VN) : glikol propylenowy: woda (45:2:53) mlmIm.
Produkt leczniczy nie zawiera alkoholu (Clanol)
Pelny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 .

3.

POSTACFARMACEUTYCZNA

Syrop
Hedelixjest klarownym, zoltawo-brqzowym roztworem.

4.

SZCZEGOLOWE DANE KLINICZNE

4.1

Wskazania do stosowania

Leczcnie objawowe dolegliwosci w stanach zapalnych drag oddechowych (kaszel, trudnosci w
odkrztuszaniu) w przebiegu przezi~biet\ i przewleklych stanow zapalnych oskrzeli.

4.2

Dawkowanie i spos6b podawania

o ile lekarz nie zaleci inaczej, zalecane jest nast~pujqce dawkowanie:
Dorosli i dzieci powyzcj 10 lat:
5 ml Uedna Iyzeczka) 3 razy na

dob~.

Dzicci od 5 do 10 lat:
2,5 ml (II2 Iyzeczki) 4 razy na dob~.

U d7ieci

IV

wieku ponizej 5 lat SyrOp moze bve stosowany po konsultac ji z Ickarzem.

Dzieci od I do 4 lat:
2,5 ml (II2 Iyzeczki) 3 razy na

dob~ .

Dzieci w I roku Zycia:
2,5 ml (ll2lyZeczki) jeden raz na

4.3

dob~.

Przeciwwskazania

Nie nalezy stosowae produktu lecmiczego w przypadku mane] nadwrazliwosci na liscie bluszczu
pospolitcgo lub jakikolwiek skladnik preparatu.
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Nie nalei:y stosowae u os6b z zaburzeniami syntezy bursztynianu argininy (ehoroba metaboliezna eyklu
moeznikowego). [W pojedynezym przypadku u pi~eioletniego dzieeka z przypuszezalnym zaburzeniem
syntezy bursztynianu argininy obserwowano powt6rne wywolanie epizodu objaw6w, zwi~zanego ezasowo
ze stosowaniem identyeznego produl-ill leezniezego.]
Hedelix nie mote bye stosowany u paejent6w z wrodzon~ nietoleranej~ fruktozy.
4.4

Specjalne ostrzeienia i srodki ostroinosci dotyczlIce stosowania

Jesli pojawi

si~

dusznose, gor~czka lub ropna plwocina nalezy skonsultowae

si~

z lekarzem lub

farmaceut~.

Jednoczesne stosowallie Le srodkarni przeciwkaszlowymi, takimi jak kodeina i dekstrometorfan nie jest
zaleeane bez kontroli lekarza.
N alei:y zaehowae ostromose w przypadku niezytu zol~dka lub wrzodu

zol~dka .

5 ml (= llyzeczka) zawiera 1,75 g sorbitolu (zr6dlo 0,44 g fruktozy) co odpowiada okolo 0, 15 jednostkom
w<;glowwodanowym.
Ze wzgl~du na zawartose wyci~gu roslinnego, Hedelix moze tworzye osad w butelce, osad moze
powodowae zm~tnienie roztworu, a smak moze u1egae niewielkim zrnianom.
Populacj a pediatryczna
U dzieci ponizej 5 lat Hedelix moma stosowae tylko z przepisu lekarza.
4.5

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badaiI dotyczqcych interakcji .
4.6

Wplyw na plodnose,

cilli~

i l aktacj~

Nie bylo badane przenikanie substancji ezynnej do mleka matki i jej przenikanie przez
Dlatego tei preparat nie powinien bye stosowany w okresie eiqiy i lakiaeji.

4.7

barier~

lozyskowq.

Wplyw na zdolnose prowadzenia pojazd6w i obslugiwania maszyn

Hedelix nie rna wplywu lub wywiera nieistotny wplyw na zdolnose prowadzenia pojazd6w i obslugiwania
maszyn ..
4.8

Dzialania niepozljdane

Do okreslenia ez~stosei wyst~powania dzialaiI niepoz~danyeh przyj~to nas~pujqeq klasyfikaej~:
Bardzo ez~sto (? 1I10); CZt;sto (dIlOO do <1/10); Niezbyt CZt;sto (;,, 111000 do < 11100); Rzadko (? 1IIO 000
do <111 ODD); Bardzo rzadko «1110 000);
Po przyj,eiu lek6w zawieraj'!eyeh bluszez mog,! wystqpie reakeje alergiezne, takie jak dusznosc, obrzt;k
Quinckego, wysypka i pokrzywka.
Sporadycznie mogq wystqpie u os6b wrazliwych objawy zolqdkowo-jelitowe (nudnosci, wymioty,
biegunka).
Czt;stotliwose wyst,powania dzialaiI niepoi:qdanych nie jest znana.

3

Zg!aszanie podejrzewanych dzialati. niepozadanvch
Po dopuszczeniu produktu !eczniczego do obrotu istotne jest zg!aszanie podejrzewanych dzialati.
niepozqdanych. UmoZliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunk-u korzysci do ryzyka stosowania
produkw leczniczego. Osoby nalezqce do fachowego persone!u medycznego powinny zglaszac wszelkie
podejrzewane dzia!ania niepozqdane za posrednictwem:
Departamentu Monitorowania Niepoi.qdanych Dzialati. Produktow Leczniczych Urz~du Rejestracji
Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych
i Produktow Biobojczych, AI. 1erozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel: + 48 22 49 21 30 I
Fax: + 48 22 4921309
e-mail: ndl.uuroI.gO\·.pl
4.9

przedawkowanie

Po zaZyciu duzej i!osci preparatu moz!iwe sq objawy zolqdkowo-jelitowe z powodu duzej zawartosci
saponm.
Dotychczas sq tylko dane dotyczqce dzieci, ktore sp0Zyly swieze liscie bluszczu pospolitego. Opublikowane
dane z centrow zatruc pokazujq, i.e spozycie dawki 1-5 razy wi<;kszej , rzadko do 10 razy wi<;kszej lisci
bluszczu pospolitego powodowalo wymioty i biegtmkr; w 10% przypadkow (N=301 dzieci).
U noworodkow zalecane jest bezposrednie usunir;cie trucizny podanie wr;gla aktywowanego po spozyciu 2
lisci bluszczu pospolitego.
N ie moma wysnuc wnioskow z powyiszych danych na temat dawki powodujqcej zatrucie dIa preparatow z
suszonych lisci bluszczu pospolitego, takichjak Hedelix.

5.

WLASCIWOSCI FARMAKOLOGICZNE

5.1
WlaSciwosci farmakodynamiczne
Grupa farmakoterapeutyczna: leki wyksztusne, Liscie bluszczu pospolitego (Hederae helicis folium)
Kod ATC: ROSCAl2
Efeki wykrztusny jest bardzo prawdopodobnie wywolany poprzez drai.nienie blony sluzowej zolqdka.
Wlokna czuciowe ukladu parasympatycznego stymulujq odruch gruczo!ow sluzowych blony sluzowej
oskrzeli.
5.2

WlasciwoSci farmakokinetyczne

Szczegolowe dane odnosnie farmakokinetyki i biodost<;pnosci nie sq dostr;pne.
5.3

Przedkliniczne dane

0

bezpieczeti.stwie

Test Amesa dla substancji czynnej produktu leczniczego Hedelix nie wykazal potencjalnej mUlagennosci.
Brak danych na Iemal genotoksycznosci, rakotworczosci i toksycznego wplywu na rozrod preparatow z lisci
bluszczu pospolitego.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Makrogologlicerolu hydroksystearynian, olejek anyzowy, hydroksyetyloceluloza, sorbitol (roztwor 70%),
glikol propylenowy, glicerol, woda oczyszczona.
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6.2
Niezgodnosci farmaceutyczne
N ie dotyczy.

6.3
Okres wa:inosci
3 lata.
Okres waznosci po pierwszym otwarciu: 6 miesi<;cy

6.4

Specjalne srodki ostro:inosci podczas przechowywania

Nie slosowac po uplywie terminu wamosci.
Przechowywac w miejscu niewidocznym i niedost<;pnym dla dzieci.
Przechowywac w temperaturze ponizej 25 0 C.

6.5

Rodzaj i zawartosc opakowania

Butelka ze silla br~zowego klasy 3 hydrolitycznej z
ml z polipropylenu w teJ..1:urowym pudelku.

zakr<;tk~

z polipropylenu 28 S, /yZeczka z

podziaIk~
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100 ml
200 ml
6.6
Specjalne srodki ostro:inosci dotycz~ ce usuwania
Nie dotyczy.

7.
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJI\CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE
DOOBROTU
Krewel Meuselbach GmbH
Krewelstr. 2
D-53783 Eitorf, Niemcy

8.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

RJ3676

9.
DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /
DATA PRZEDLUZENIA POZWOLENIA
21.06.1995/1 9.12.2008/07.08.2014

10.
DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ~SCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI
PRODUKTU LECZNICZEGO

o
"

EGISTRATION
piotr D. Raczynski
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