
1 
 

 

 

Hederasal/ Гедерасал 

Hederae helicis folii extractum siccum  
26,6 мг/5 мл, сироп 

 
 

Уважно прочитайте цю інструкцію, перед тим як приймати препарат, 

оскільки вона містить важливу для вас інформацію. 

Завжди використовуйте цей препарат так, як описано в інструкції або за 

вказівками лікаря або фармацевта. 

- Збережіть цей листок-вкладиш, на випадок, якщо вам доведеться 

прочитати його ще раз. 

- Якщо вам потрібна порада або додаткова інформація, зверніться до свого 

фармацевта. 

- Якщо у вас виникли будь-які побічні ефекти, зверніться до свого лікаря 

або фармацевта, включаючи будь-які можливі побічні ефекти, не зазначені 

в цьому листку-вкладиші. Дивіться пункт 4. 

- Якщо через 7 днів не настає покращення або пацієнт відчуває погіршення, 

зверніться до лікаря. 

 

Зміст: 

1. Що таке Гедерасал і для чого він використовується 

2. Що потрібно знати, перш ніж приймати Гедерасал 

3. Як приймати Гедерасал 

4. Можливі побічні ефекти 

5. Умови зберігання Гедерасалу  

6. Вміст упаковки та інша інформація 

 

1. Що таке Гедерасал і для чого він використовується 

 

Сироп Гедерасал містить сухий екстракт листя плюща (Hederae helicis foli extractum 

siccum), який має відхаркувальну дію і розслабляє гладку мускулатуру бронхів. 

Зменшує частоту та біль при нападах кашлю. Він розріджує густий секрет у горлі, 

гортані та бронхах. Полегшує відхаркування, заспокоює кашльовий рефлекс, не блокує 

кашльові рефлекси. 

 

Показання до застосування 

 

Лікарський засіб рослинного походження, що використовується як відхаркувальний 

засіб при продуктивному кашлі (мокрий кашель з утрудненим відхаркуванням 

залишкового густого секрету). 

 

 
2. Що потрібно знати, перш ніж приймати Гедерасал 

Не використовуйте Гедерасал: 

 
- Якщо у вас алергія на діючу речовину, включаючи рослини з родини аралієвих 

Araliaceae, або на будь-яку з допоміжних речовин (перераховані в розділі 6). 
 
- Через можливість погіршення респіраторної симптоматики під час застосування 
препаратів із секретолітичною (відхаркувальною) дією препарат не слід застосовувати 
дітям віком до 2 років. 
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Застереження та запобіжні заходи 

 

Порадьтеся зі своїм лікарем або фармацевтом перед застосуванням Гедерасалу. 

Постійний або рецидивуючий кашель у дітей від 2 до 4 років вимагає діагностики 

лікаря перед початком лікування. 

 

При появі задишки, лихоманки, кров’янистого або гнійного харкотиння необхідно 

звернутися до лікаря або фармацевта. 

 

Одночасне застосування цього препарату з опіоїдними засобами, що пригнічують 

кашель, такими як кодеїн або декстрометорфан, не рекомендується без консультації 

з лікарем. 

 

З обережністю призначають пацієнтам з гастритом або виразковою хворобою. 

 

Діти 

 

Не застосовувати дітям віком до 2 років. 

 

Препарат містить сорбіт. 

 

Якщо у вас була діагностована непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся 

з лікарем перед прийомом препарату. 

 

Разова доза сиропу (5 мл) містить 4,935 г сорбіту. 

 

Порада для діабетиків: препарат не містить сахарози. Його можна вживати людям з 

цукровим діабетом. 1 чайна ложка (5 мл еквівалентно 6,2 г) сиропу містить 3,36 г 

D-сорбіту, що еквівалентно 0,28 хлібним одиницям (ВЕ). 

 

 

Взаємодія Гедерасал з іншими лікарськими засобами 

 

Повідомте лікаря або фармацевта про всі ліки, які ви приймаєте або нещодавно 

приймали, а також про препарати, які ви збираєтесь приймати. Взаємодія з іншими 

препаратами невідома. 

 

 

Вагітність, годування груддю та фертильність 

 

Якщо ви вагітні або годуєте груддю, припускаєте, що можете бути вагітні або плануєте 

мати дитину, зверніться за порадою до лікаря або фармацевта, перш ніж приймати цей 

препарат. 

 

Вагітність 

Безпека під час вагітності не встановлена. Через відсутність даних, не рекомендується 

приймати препарат у цей період. 

 



3 
 

Годування груддю 

 

Безпека в період лактації не встановлена. Через відсутність достатніх даних, 

застосування препарату в цей період не рекомендується. 

 

Вплив на фертильність 

 

Не встановлений. 

 

 

Керування транспортними засобами та експлуатація машин 

 

Досліджень щодо впливу продукту на здатність керувати автомобілем та працювати 

з іншими механізмами не проводилось. 

 

Немає доказів того, що лікарські засоби, що містять екстракти листя плюща, впливають 

на здатність керувати автомобілем або працювати з іншими механізмами. 

 

 

3. Як приймати Гедерасал 

 

Завжди використовуйте цей препарат так, як описано в інструкції або згідно 

з вказівками лікаря або фармацевта. Зверніться до свого лікаря або фармацевта, якщо 

ви в чомусь не впевнені. 

 

Пероральне застосування. У комплект входить мірний стаканчик. 

Приймайте сироп в нерозведеному вигляді, запийте водою. 

 

Дозування 

 

Дітям від 2 до 5 років - 2-3 рази на день по мірній ложці 2,5 мл або по ½ чайної ложки. 

 

Дітям від 6 до 11 років – 2 рази на день по мірній ложці 5 мл або по 1 чайній ложці. 

Дорослим та підліткам від 12 років - 3-4 рази на добу по мірній ложці 5 мл або по 

1 чайній ложці. 

 

Час застосування 

 

Якщо симптоми утримуються більше тижня під час застосування лікарського засобу, 

необхідно звернутися до лікаря або фармацевта. 

 

Якщо ви передозували Гедерасал 

 

Не слід перевищувати рекомендовані дози, оскільки може виникнути нудота, блювота, 

діарея та перезбудження. 
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У разі прийому більше рекомендованої дози препарату та виникнення побічних ефектів 

проконсультуйтеся з лікарем. 

 

Якщо ви забули прийняти Гедерасал 

 

Продовжуйте лікування. Не використовуйте подвійну дозу, щоб компенсувати забутий 

прийом. 

 

Якщо ви припинили використовувати Гедерасал 

 

Припинення лікування сиропом Гедерасал може посилити труднощі з відкашлюванням 

густого секрету, що залишився в горлі, гортані та бронхах. 

 

 

4. Можливі побічні ефекти 

 

Як і всі лікарські засоби, цей лікарський засіб може викликати побічні ефекти, хоча не 

у всіх вони виникають. 

 

Побічні ефекти представлені відповідно до класифікації систем органів MedDRA 

та частоти виникнення: невідома (іі не можна встановити на підставі наявних даних). 

 

При застосуванні сиропу Гедерасал може виникнути наступне: 

Шлунково-кишкові розлади (нудота, блювання, діарея) – частота невідома. 

 

Порушення з боку імунної системи (алергічні реакції: висипання, кропив’янка, 

задишка) – частота невідома. 

 

При появі будь-якого з перерахованих вище симптомів негайно припиніть застосування 

препарату та зверніться до лікаря. 

 

Повідомлення про побічні ефекти 

 

Якщо у вас виникли будь-які побічні ефекти, зверніться до свого лікаря або 

фармацевта, включно з будь-якими побічними ефектами, не перерахованими в цій 

брошурі. Про побічні ефекти можна повідомити безпосередньо в Департамент 

моніторингу побічних ефектів лікарських засобів Управління реєстрації лікарських 

засобів, виробів медичного призначення та біоцидних препаратів, 

 

Ал. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Варшава, номер телефону: +48 22 49 21 301, 

номер факсу: +48 22 49 21 309, електронна пошта: ndl@urpl.gov.pl 

Про побічні ефекти також можна повідомити власника реєстраційного посвідчення. 

 

Повідомляючи про побічні ефекти, ви допомогаєте в наданню ширшої інформації про 

безпеку цього препарату.



5 
 

 
5. Умови зберігання Гедерасалу 

Зберігайте препарат у недоступному для дітей місці. 

 

Не зберігати при температурі вище 25°С. 

 

Не використовуйте цей препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на 

упаковці. 

Термін придатності відноситься до останнього дня даного місяця. 

 

Ліки не слід викидати через стічні води або до побутових відходів. Запитайте свого 

фармацевта, як викинути ліки, які більше не потрібні. Така поведінка допоможе 

захистити навколишнє середовище. 

 
 
 
6. Вміст упаковки та інша інформація 

Що містить Гедерасал 

 

Діюча речовина – сухий екстракт листя плюща (Hederae helicis foli extractum siccum). 

 

100 г (що відповідає 81 мл) сиропу містить 430,55 мг сухого екстракту з Hedera helicis 

L. folium (лист плюща), (DER 4-8: 1), екстрагуючий розчинник: етанол 30% (м/м). 

Допоміжні речовини: сорбат калію, ефірна олія анісу, пропіленгліколь, сорбітол 

некристалізований рідкий 70%, вода очищена. 

 

Як виглядає Гедерасал та вміст упаковки 

 

Гедерасал — це сироп чайного кольору. 
Допускається легка опалесценція або 
помутніння. 
 
Упаковка 
 
Пляшка з кольорового скла з кришкою, що 
загвинчується кришечкою ПНД, містить 125 г 
сиропу, поміщена в картонну коробку з 
листком-вкладишем та мірним стаканчиком. 
 
Власник реєстраційного посвідчення та 

виробник  

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” 
S.A. 50-951 Wrocław, ul. św. Mikołaja 65/68 

tel.: + 48 71 33 57 225 

fax: + 48 71 37 24 740 

e-mail: herbapol@herbapol.pl 

 
За більш детальною інформацією звертатись до відповідального суб’єкта: тел.: 71 321 
86 04 вн. 123 
 
 
Останнє оновлення листка-вкладиша: 20.12.2018 
 
 
 


