
 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

  

Boiron, Stodal syrop na kaszel różnego pochodzenia, 200 ml
 

Cena: 22,61 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent TEVA OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Stodal® to syrop, który można zastosować na kaszel różnego pochodzenia, towarzyszący infekcjom górnych dróg oddechowych.
Łagodzi kaszel suchy oraz ułatwia odkrztuszanie w kaszlu mokrym. W swoim składzie zawiera składniki pochodzenia naturalnego. 
Butelka Stodal® zawiera praktyczną miarkę dozującą, która ułatwia dawkowanie leku. Butelka posiada nowy dozownik – niekapek, który
zapobiega krystalizacji syropu na szyjce butelki, ułatwiając jej otwarcie przy kolejnym zastosowaniu.
Stodal® to jeden syrop dla całej rodziny, na cały okres infekcyjny. Dostępny także w postaci Stodal granulki. 

 

Wskazania

Kaszel różnego pochodzenia, towarzyszący infekcjom górnych dróg oddechowych 

Skład

100g syropu zawiera: substancje czynne:

pulsatilla .............................6CH...........0,95g - kaszel mokry z odkrztuszaniem
rumex crispus......................6CH...........0,95g - kaszel suchy, bolesny wywołany wdychaniem zimnego powietrza. Uczucie
łaskotania w krtani.
bryonia.................................3CH...........0,95g - kaszel suchy nasilający się przy najmniejszym ruchu, podczas mówienia, pod   
wpływem ciepła         
ipeca....................................3CH...........0,95g;
spongia tosta.......................3CH............0,95g;
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sticta pulmonaria.................3CH............0,95g;
antimonium tartaricum.........6CH........... 0,95g - zaleganie gęstej wydzieliny oskrzelowej trudnej do odkrztuszenia
myocardium.........................6CH............0,95g;
coccus cacti 0,95g;
drosera 0,95g, syrop tolutański, syrop z krzyżownicy oraz
substancje pomocnicze: etanol, sacharoza.

Działanie

lek łagodzi kaszel różnego pochodzenia towarzyszący infekcjom górnych dróg oddechowych

Dawkowanie

Dorośli: 15ml syropu 3-5 razy dziennie.
Dzieci powyżej 6 lat: 5ml syropu 3-5 razy dziennie.
Dzieci poniżej 6 roku życia według wskazań lekarza.

Skład jakościowy i ilościowy 

100 g syropu zawiera: substancje czynne: Pulsatilla 6CH, Rumex crispus 6CH, Bryonia 3CH, Ipeca 3CH, Spongia tosta 3CH, Sticta
pulmonaria 3CH, Antimonium tartaricum 6CH, Myocardium 6CH, Coccus cacti 3CH, Drosera TM aa 0,95 g

 

Substancje pomocnicze 

karmel, kwas benzoesowy, etanol 96%, syrop tolutański, syrop z krzyżownicy, roztwór sacharozy.

 

 

Przeciwwskazania

uczulenie na którykolwiek ze składników leku.
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