
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

ElaDum PLANT 
SIROP DE TUSE 

CU EXTRACT DIN FRUNZE DE PĂTLAGINĂ ȘI PODBAL 
Pentru copii și adulți 

100 ml sirop conține: 
Extract fluid de pătlagină – 5 ml 
Extract fluid de podbal – 5 ml 
Ulei eteric de eucalipt – 10 mg 
Ulei eteric de mentă – 10 mg 
Sirupus simplex – până la 100 ml. 

Preparat fitoterapeutic cu proprietăți expectorante. Extractele de pătlagină și podbal au efect calmant și 
protector asupra mucoaselor. Utilizarea în fitoterapie a preparatelor din frunze de podbal se bazeazã pe 
proprietãţile lor emoliente, tonice, antispastice, secretolitice şi antiinflamatoare. 

Domeniu de utilizare 
Acest produs este indicat in calmarea tuselor de diferite etiologii, ca adjuvant în bolile inflamatorii 
ale căilor respiratorii superioare. 

Mod de utilizare 
Copii: doza recomandată este de 5 ml sirop de 2-3 ori pe zi. 
Adulți: doza recomandată este de 10 ml sirop de 2-3 ori pe zi. 
Pentru informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului și durata tratamentului se 
recomandă consultarea unui medic.  

Efecte nedorite 
Nu sunt cunoscute. 

Restricții în utilizare: 
Alergie (hipersensibilitate) la Plantaginis folium (frunze de pătlagină) sau podbal (Tussilago farfara) 
sau la componentele produsului. 
Gastrită, ulcer gastric și duodenal în evoluție. 

Atenționări: 
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 medicament. 

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 g produs conține: 
Proteine – 0 g 
Lipide – 0 g 



Zahăr – 57,6 g 
Valoare energetică – 223 kcal. 

Cutie cu flacon conținând 100 ml sirop. 

Seria: Vezi pe ambalaj.  
Exp.: a se vedea pe ambalaj. 

 


