
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

ElaDum PLANT 
SIROP DE TUSE 

CU EXTRACT DIN FRUNZE DE IEDERĂ 
Pentru adulți și copii 

100 ml sirop conține: 
Extract fluid de iederă – 18,4 ml 
Benzoat de sodiu – 0,5 g 
Sorbat de sodiu – 0,5 g 
Acid citric – 0,1 g 
Aromă de vișină – 0,01 g 
Gumă de guar (E 412) – 0,25 g 
Gumă xantan (E 415) – 0,25 g 
Sirupus simplex – până la 100 ml. 
Siropul de iederă este un produs pe bază de plante, utilizat ca expectorant în tusea productivă.  
 
Mod de utilizare 
Adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 12 ani: 5 ml până la 7,5 ml sirop de două ori pe zi. 
Copii cu vârsta cuprinsă între 6 ani şi 12 ani: 5 ml sirop de două ori pe zi. 
Copii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 5 ani: 2,5 ml sirop de două ori pe zi.  
Siropul trebuie utilizat dimineaţa şi în prima parte a după-amiezii.  
În cursul utilizării siropului de iederă, se recomandă consumul unei cantităţi mari de apă sau alte 
lichide calde, care nu conţin cofeină. Produsul se poate utiliza indiferent de orarul meselor.  
Dacă la utilizarea acestui produs simptomele bolii persistă mai mult de o săptămână, trebuie să vă 
adresați medicului sau farmacistului. 
 
Efecte nedorite 
Reacţii alergice, greaţă, vărsături, diaree.  
 
Restricții în utilizare: 
Hipersensibilitate (alergie) la extractul de iederă, la alte plante din familia Araliaceae (iederă) sau la 
oricare dintre substanțele auxiliare.  
Copii cu vârsta sub 2 ani. 
 
Atenționări: 
Tusea persistentă sau recurentă la copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 4 ani necesită consult 
medical înainte de utilizare.  
În cazul prezenţei tulburărilor repiratorii, febrei sau sputei purulente, este necesar consultul 
medicului sau farmacistului.  



Utilizarea concomitentă cu antitusive nu este recomandată fără consult medical.  
La pacienţii cu gastrită sau ulcer gastric se recomandă precauţie.  
Conține zahăr. De acest lucru se va ține cont la persoanele cu diabet zaharat. 
Persoanele cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la fructoză, sindrom de malabsorbţie la glucoză-
galactoză sau insuficienţă a zaharazei-izomaltazei nu trebuie să utilizeze acest produs.  
 
Condiții de păstrare 
A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperatura sub 25 °C, în ambalajul original. 
A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. 
100 ml produs conține: 
Proteine – 0 g 
Lipide – 0 g 
Zahăr - 51 g 
Valoare energetică – 198 kcal. 
 
Cutie cu flacon conținând 100 ml sirop. 
Seria: Vezi pe ambalaj.  
Exp.: a se vedea pe ambalaj. 

 


