
 ZIOŁA PRZECIWKASZLOWE 

  

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: IL-5981/LN 

 

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA 

 

Zioła przeciwkaszlowe 

Species antibechicae 
Zioła do zaparzania w saszetkach, 2,0 g/saszetkę  

 

30 saszetek po 2,0 g 

 

Skład leku: 
Althaeae radix (korzeń prawoślazu) - 0,6 g 

Plantaginis lanceolatae folium (liść babki lancetowatej) - 0,5 g 

Malvae folium (liść ślazu) - 0,4 g 

Foeniculi fructus (owoc kopru włoskiego) - 0,3 g 

Thymi herba (ziele tymianku) - 0,2 g 

 

Jedna saszetka zawiera 2,0 g ziół o zawartości nie mniej niż 0,5% (v/m) olejku. 

 

Wskazania do stosowania: 
W stanach zapalnych błon śluzowych jamy ustnej i gardła jako środek osłaniający. 

 

Droga podania: 
Doustna oraz na śluzówkę jamy ustnej i gardła. 

 
Dawkowanie: Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: dwie saszetki mieszanki ziołowej zalać 

szklanką wrzącej wody, zaparzać 15 minut. Napar popijać stopniowo niewielkimi łykami lub 

stosować do płukania jamy ustnej i gardła. Stosować 3 razy dziennie 

 

Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. 

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności: 
Stosowanie u dzieci poniżej 12 lat należy skonsultować z lekarzem. 

 

Interakcje: 
Dotychczas nie stwierdzono. 

 

Ciąża i karmienie piersią: 
Brak przeciwwskazań. 

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: 
Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

  

Działania niepożądane: 
Dotychczas nie stwierdzono. 

Zgłaszanie działań niepożądanych: 

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane 

niewymienione na pudełku, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub 

pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu 



 ZIOŁA PRZECIWKASZLOWE 

  

Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 

181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. 

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki 

zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat 

bezpieczeństwa stosowania leku. 

 

Przedawkowanie: 
Dotychczas nie stwierdzono. 

 

Pominięcie zastosowania: 
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

 

Przechowywanie: 

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.  

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 

Nie stosować leku po upływie terminu ważności. 

 

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC. 

 

Podmiot odpowiedzialny: 
Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. S. k. 

ul. Lubichowska 176 b  

83-200 Starogard Gdański 

tel. 058 561 20 08 

e-mail: poczta@labofarm.com.pl 

 
Data zatwierdzenia informacji: 24.11.2016 

 


