Tussavit
Sirop de tuse

Produs din plante
Supliment alimentar
Cu zahăr
Ce conţine Tussavit sirop tuse:
100 g sirop conţine:
Substanţe active: 7,53 g extract fluid de Cimbru (Thymus vulgaris/Thymus zygis), solvent
extracţie: apă purificată–etanol 96%-glicerol 85% (18:6:1, w/w/w) şi 7,53 g extract fluid de
Pătlagină (Plantago lanceolata), solvent extracţie: etanol 36% (v/v). Ingrediente inactive: sucroză
(îndulcitor), alcool (solvent), caramel (colorant, aromatizant), glicerol (lubrifiant), benzoat de sodiu
(conservant), apă purificată (solvent).
Cum arată Tussavit sirop de tuse şi conţinutul ambalajului
Sirop. Lichid clar, de culoare maro închisă, cu gust dulce aromat.
Tussavit sirop e ambalat în flacoane de plastic de 125 g şi 250 g, de culoare brună. Fiecare flacon
este etichetat şi ambalat individual în cutie de carton, împreună cu prospect şi măsură dozatoare.
Ce este Tussavit sirop de tuse şi pentru ce este indicat
Tussavit sirop de tuse contribuie la fluidificarea şi la eliminarea mucusului bronşic (prin extractul
fluid de Cimbru/Thymi folium), precum şi la ameliorarea acceselor de tuse (prin extractul fluid de
Pătlagină (Plantaginis folium), uşurând astfel respiraţia, dezinfectând mucoasa bucală şi faringiană
şi eliminând disconfortul la respiraţie.
Înainte de a utiliza Tussavit sirop de tuse
Contraindicaţii: Hipersensibilitate sau alergie la oricare dintre ingredientele produsului, persoane
cărora le este interzis/limitat consumul de alcool (afecţiuni hepatice cronice, epilepsie, schizofrenie).
Utilizarea la copiii sub 2 ani nu este recomandată datorită conţinutului în alcool.
În caz de dificultăţi în respiraţie, febră sau expectoraţie purulentă, prezentarea de urgență la medic
este obligatorie.
Interacţiuni: până în prezent, nu au fost observate interacţiuni cu alte suplimente alimentare sau
medicamente.
Sarcina şi perioada de alăptare: Se recomandă consultarea medicului înainte de administrarea
oricărui medicament sau supliment alimentar. Folosirea produsului în timpul sarcinii sau alăptării nu
este recomandată, întrucât nu există informaţii suficiente in acest sens.
Informaţii importante despre unele ingrediente ale Tussavit Sirop
Acest produs conţine 5,3% vol. alcool, ceea ce echivalează cu maxim 420 mg per doză în cazul
adulţilor (cca 20 ml de bere) sau cu maxim 210 mg per doză (cca 10 ml bere) în cazul copiilor. De
aceea, există un risc la persoanele cărora le este interzis/limitat consumul de alcool. Conţinutul în
alcool trebuie luat în considerare şi la femeile însărcinate şi care alăptează, precum și la copii.
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Tussavit sirop tuse conţine sucroză (zaharoză) - adulţi şi adolescenţi peste 12 ani:11,58 g per
doză; copii 4-12 ani: 5,79 g per doză şi copii 2-4 ani: 2,9 g per doză. Persoanele care suferă
de intoleranţă la zahăr trebuie să consulte medicul înainte de administrarea produsului.
Cum să utilizaţi Tussavit sirop tuse
Utilizaţi Tussavit sirop de tuse conform recomandărilor medicului sau instrucţiunilor din acest
prospect.
Adulţi şi adolescenţi peste 12 ani: câte 20 ml (de maxim 6 ori pe zi).
Copii 4-12 ani: câte 10 ml de 3-5 ori pe zi.
Copii 2-4 ani: câte 5 ml de 3 - 5 ori pe zi.
Tussavit se administrează între mese, diluat (cu apă sau ceai) sau ca atare. Efectul siropului este
cu atât mai puternic cu cât acesta se ţine mai mult timp în gură.
Durata administrării: dacă simptomele persistă mai mult de 5 zile sau se înrăutăţesc, este
recomandat să vă adresaţi medicului.
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic. Supradozarea cu Tussavit sirop de tuse
nu este cunoscută. Totusi, dacă aţi uitat o doză, la următoarea administrare nu luaţi o doză dublă.
În cazul utilizării excesive, poate apărea iritaţia locală a mucoaselor şi afectare gastrointestinală.
Notă: Datorită conţinutului în alcool al Tussavit sirop de tuse, trebuie luată în considerare
posibilitatea intoxicaţiei cu alcool, în special la copii.
Reacţii secundare posibile
Dacă produsul este utilizat conform instrucţiunilor din prospect, nu apar reacţii adverse. Reacţiile
de hipersensibilitate sau afectarea gastrică nu pot fi excluse complet.
Cum se depozitează Tussavit
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor mici!
Nu utilizaţi produsul după data de expirare înscrisă pe ambalaj, care reprezintă ultima zi din luna
menţionată.
Păstraţi flaconul inchis, în ambalajul originar, pentru a fi ferit de lumină. A se folosi în maxim 6 luni
de la prima deschidere a flaconului.
Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să înlocuiască o dietă variată şi echilibrată şi un
stil de viaţă sănătos.
Deţinător notificare şi producător:
Pharm. Fabrik Montavit Ges.m.b.H., A-6067 Absam/Tirol, Austria
Număr notificare: 7415/ 29.01.2013
Informaţii:
Montavit Reprezentanţa Romania
str. Poet Andrei Muresanu nr 5 sect 1 Bucuresti
tel- fax 021.230.33.51, office@montavit.ro

02/13-106 704 - 12.02.2013

1. Korrektur · 13.03.2013 · Format 148 x 210 mm
Ausführung: 2-stg./2-fbg. Schwarz + Blau (Reflexblue) · Schriftgröße 9 Punkt
GI Tussavit Rumänien für Pet-Flaschen 106704_0213

