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Dzieci 
w wieku 2 - 5 lat

2-3 razy 
na dobę

3-4 razy 
na dobę

2 razy 
na dobę

2,5 ml 
lub po 0,5 łyżeczki do herbaty

5 ml 
lub po 1 łyżeczce do herbaty

5 ml 
lub po 1 łyżeczce do herbaty

Dzieci 
w wieku 6 - 11 lat

Dorośli i młodzież 
w wieku od 12 lat

Dawkowanie:

Wykrztuśne

Zalety leku:
Nie zawiera cukru,
alkoholu, sztucznych 
barwników i aromatów

Ponad 20 badań klinicznych 
dotyczących skuteczności2

19 lat na rynku!

Zaufany producent 
Herbapol Wrocław

Jednorodny syrop bez osadu

Zawiera najlepiej poznaną 
i przebadaną ziołową substancję 
aktywną o działaniu wykrztuśnym1

Przy antybiotykoterapii brak 
konieczności modyfikacji
sposobu podawania
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Potrójne działanie wyciągu z liści bluszczu:
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i przebadaną ziołową substancję 
aktywną o działaniu wykrztuśnym1

Przy antybiotykoterapii brak 
Rozrzedzające
wydzielinę Bronchodilatacyjne

HEDERASAL, SYROP. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 100 g syropu zawiera: wyciąg suchy z liści bluszczu (Hederae helicis folii 
extractum siccum, DER 4-8:1) – 430,55 mg (ekstrahent: etanol 30%). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol (E 420),
1 ml syropu zawiera sorbitol ciekły niekrystalizujący – 0,987 g. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Syrop. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Lek 
roślinny stosowany jako środek wykrztuśny w przypadku produktywnego (mokrego) kaszlu. DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA: 
Dzieci w wieku od 2 do 5 lat - od 2 do 3 razy na dobę miarką po 2,5 ml lub po ½ łyżeczki od herbaty. Dzieci w wieku od 6 do 11 lat 
- 2 razy na dobę miarką po 5 ml lub po 1 łyżeczce od herbaty. Doroślii młodzież w wieku od 12 lat - od 3 do 4 razy na dobę miarką po 
5 ml lub po 1 łyżeczce od herbaty. Podanie doustne. Do opakowania dołączona jest miarka. Syrop przyjmować nierozcieńczony, popić 
wodą.Dzieci: Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Wskazówki Dla Diabetyków: lek nie zawiera sacharozy. Może być stosowany 
przez osoby chore na cukrzycę. 1 łyżeczka do herbaty (6,2 g lub 5 ml) syropu zawiera 3,36 g D-sorbitolu, co odpowiada 0,28 
jednostkom chlebowym (BE). Czas stosowania: Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż tydzień podczas stosowania produktu 
leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancję czynną, w tym 
na rośliny z rodziny araliowatych – Araliaceae lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na możliwość nasilenia się 
objawów ze strony układu oddechowego podczas stosowania leków o działaniu sekretolitycznym nie należy stosować leku u dzieci 
w wieku poniżej 2 lat. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZACE STOSOWANIA: Uporczywy lub nawracający 
kaszel u dzieci w wieku od 2 do 4 lat wymaga rozpoznania przez lekarza przed zastosowaniem leczenia. Gdy wystąpią duszności, 
gorączka, krwawa lub ropna plwocina, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jednoczesne stosowanie tego leku 
z opioidowymi środkami przeciwkaszlowymi, takimi jak kodeina czy dekstrometorfan, nie jest zalecane bez konsultacji z lekarzem. 
Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku pacjentów z nieżytem lub chorobą wrzodową żołądka. Lek zawiera sorbitol. Nie 
stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Jednorazowa dawka syropu (5 ml) zawiera 4,935 g 
sorbitolu. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE. podczas stosowania syropu Hederasal mogą wystąpić: zaburzenia żołądka i jelit (nudności, 
wymioty, biegunka) - częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych wg MedDRA). Zaburzenia układu 
immunologicznego (reakcje alergiczne: wysypka, pokrzywka, duszności) - częstość nieznana. (nie może być określona na podstawie 
dostępnych danych wg MedDRA). PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA, ul. św. Mikołaja 65/68, 
50-951 Wrocław. NUMER POZWOLENIA MZ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 8332. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI:OTC
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Badania kliniczne z zastosowaniem wyciągu
z bluszczu są prowadzone już od 60 lat!
Badaniami bezpieczeństwa objęto grupę niemalże 
60 tys. dzieci, w tym >38 tys. poniżej 5 lat.
W badaniach stwierdzano dobrą tolerancję 
leczenia z nielicznymi powikłaniami, głównie 
w postaci dolegliwości żołądkowo-jelitowych 
oraz reakcji skórnych.

BezpieczeństwoBezpieczeństwo
z zastosowaniem wyciągu

Badaniami bezpieczeństwa objęto grupę niemalże 

Zgodnie z aktualnymi 
rekomendacjami postępowania 
w pozaszpitalnych zakażeniach 
układu oddechowego wyciąg 

z bluszczu można stosować w ostrym 
i przewlekłym zapaleniu oskrzeli

w okresie kaszlu produktywnego.1

Przeprowadzono ponad 20 badań klinicznych 
dotyczących skuteczności wyciągu z liści bluszczu.2

Wykazano jego porównywalną skuteczność 
sekretolityczną do ambroksolu oraz znacząco lepszą 
poprawę parametrów spirometrycznych. Zaobserwowano 
lepszy efekt kliniczny i spirometryczny wyciągu
z bluszczu w porównaniu do acetylocysteiny.1

SkutecznośćSkuteczność
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