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PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 
 

Herbion iederă 7 mg/ml sirop sirop 
Hederae helicis folii extractum siccum 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect, deoarece el conţine informaţii importante pentru 
dumneavoastră. 
Acest medicament este disponibil fără prescripţie medicală. Cu toate acestea, este necesar să utilizaţi 
Herbion iederă 7 mg/ml sirop cu atenţie, pentru a obţine cele mai bune rezultate. 
- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 
- Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau sfaturi. 
- Trebuie să vă prezentaţi la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutăţesc sau nu se 

îmbunătăţesc în primele 7 zile de tratament. 
- Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă 

nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau 
farmacistului. 

 
În acest prospect găsiţi: 
1. Ce este Herbion iederă sirop şi pentru ce se utilizează 
2. Înainte să utilizaţi Herbion iederă sirop  
3. Cum să utilizaţi Herbion iederă sirop  
4. Reacţii adverse posibile 
5. Cum se păstrează Herbion iederă sirop 
6. Informaţii suplimentare 
 
 
1. CE ESTE HERBION IEDERĂ SIROP ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ 
 
Herbion iederă sirop conţine extract uscat de frunză de iederă. 
 
Herbion iederă sirop este un medicament pe bază de plante, utilizat ca expectorant în tusea productivă. 
 
 
2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI HERBION IEDERĂ SIROP 
 
Nu utilizaţi Herbion iederă sirop 
- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la extractul de frunză de iederă, la alte plante din familia 

Araliaceae (iederă) sau la oricare dintre ingredientele Herbion iederă sirop. 
 
Nu administraţi acest medicament copiilor cu vârsta sub 2 ani, din cauza riscului agravării 
simptomelor respiratorii. 
 
Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Herbion iederă sirop 
- dacă apare dificultate la respiraţie, febră sau expectoraţie purulentă, trebuie să vă adresaţi 

medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
- dacă utilizaţi acest medicament şi simptomele bolii persistă mai mult de o săptămână,  

adresaţi-vă medicului dumneavoastră. 
- nu este recomandată utilizarea acestui medicament împreună cu alte medicamente care inhibă 

tusea (antitusive cum sunt codeina sau dextrometorfanul) fără indicaţie medicală. 
- dacă aveţi probleme la stomac (gastrită, ulcer la stomac), trebuie să utilizaţi cu precauţie acest 

medicament. 
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Utilizarea altor medicamente 
Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte 
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. 
Nu există date privind influenţa Herbion iederă sirop asupra efectelor altor medicamente. 
 
Utilizarea Herbion iederă sirop cu alimente şi băuturi 
Puteţi lua Herbion iederă sirop indiferent de orarul meselor. 
 
Sarcina şi alăptarea 
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 
medicament. 
Herbion iederă sirop nu este recomandat în timpul sarcinii şi alăptării deoarece nu există date 
suficiente privind utilizarea extractului de frunză de iederă la gravide şi femei care alăptează. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
Nu există date cu privire la efectul Herbion iederă sirop asupra capacităţii de a conduce vehicule sau 
de a folosi utilaje. 
 
Informaţii importante privind unele componente ale Herbion iederă sirop 
Herbion iederă sirop conţine sorbitol (E420). Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi 
intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a utiliza acest medicament. 
Acest medicament conţine cantităţi mici de alcool etilic, de sub 100 mg per doză. 
 
 
3. CUM SĂ UTILIZAŢI HERBION IEDERĂ SIROP 
 
Utilizaţi întotdeauna Herbion iederă sirop exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să 
discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Doza uzuală pentru adulţi şi adolescenţii cu vârsta peste 12 ani este de 5 până la 7,5 ml sirop, de 
două ori pe zi. 
 
Doza uzuală pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 6 ani şi 12 ani este de 5 ml sirop de două ori pe 
zi. 
 
Doza uzuală pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 5 ani este de 2,5 ml sirop de două ori pe 
zi. 
 
Utilizarea la copiii cu vârsta sub 2 ani este contraindicată. 
 
Administraţi siropul dimineaţa şi după masa de prânz, cu sau fără alimente. 
 
Cand luaţi Herbion iederă sirop, consumaţi multă apă sau alte lichide calde, care nu conţin cofeină. 
 
Dacă utilizaţi acest medicament şi simptomele bolii persistă mai mult de o săptămână, adresaţi-vă 
medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
Dacă aţi luat mai mult decât trebuie din Herbion iederă sirop 
Nu luaţi doze mai mari decât cele recomandate. Administrarea unor doze mai mari decât cele 
recomandate (mai mult de o doză de două ori pe zi) poate provoca greaţă, vărsături, diaree şi agitaţie. 
Tratamentul este simptomatic. 
 
Dacă aţi uitat să luaţi Herbion iederă sirop 
Nu luaţi o doză dublă, pentru a compensa doza uitată. 
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Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
4. REACŢII ADVERSE POSIBILE 
 
Ca toate medicamentele, Herbion iederă sirop poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la 
toate persoanele. 
 
Reacţiile adeverse se clasifică în ordinea frecvenţei de apariţie: 
Foarte frecvente: afectează mai mult de 1 utilizator din 10  
Frecvente: afectează 1 până la 10 utilizatori din 100 
Mai puţin frecvente: afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000 
Rare: afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000 
Foarte rare: afectează mai puţin de 1 utilizator din 10000  
Cu frecvenţă necunoscută nu poate fi estimată din datele disponibile 

 
Frecvente: 
- greaţă, vărsături, diaree. 
 
Mai puţin frecvente: 
- reacţie alergică manifestată sub formă de blânde (urticarie), erupţii trecătoare pe piele, mici 

hemoragii ale vaselor capilare, mai ales la nivelul obrajilor şi nasului (cuperoză) şi dificultăţi la 
respiraţie. 

Dacă apare vreo reacţie alergică, întrerupeţi utilizarea medicamentului şi adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră. 
 
Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă 
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
5. CUM SE PĂSTREAZĂ HERBION IEDERĂ SIROP 
 
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 
 
Nu utilizaţi Herbion iederă sirop după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP.. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Aceste medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare. 
Siropul trebuie utilizat în decurs de 3 luni după prima deschidere a flaconului. 
 
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul 
cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea 
mediului. 
 
 
6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 
Ce conţine Herbion iederă sirop 
- Substanţa activă este extract uscat de frunză de iederă. 1 ml sirop conţine extract uscat de frunză 

de iederă 7 mg (Hedera helix L., folium) (5–7,5:1). 
Solvent de extracţie: alcool etilic 30% (m/m). 

- Celelalte componente sunt: sorbitol lichid (necristalizabil) (E420), glicerol (E422), benzoat de 
sodiu (E211), acid citric (E330), aromă balsamică de lămâie (propilenglicol (E1520), alcool 
etilic, ulei esenţial de citronella, ulei esenţial de lămâie, citral, ulei de coriandru), apă purificată. 
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Cum arată Herbion iederă sirop şi conţinutul ambalajului 
Siropul are o culoare galben-brun şi un miros şi gust specific. Poate fi observat un sediment în 
cantitate redusă. 
Siropul este disponibil în cutie cu 1 flacon cu 150 ml sirop şi o linguriţă dozatoare. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
KRKA, d.d.,  
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia 
 
Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub 
următoarele denumiri comerciale: 
 
Slovenia: Herbion brsljanov sirup 7mg/ml sirup 
Austria: Herbion Efeu 7 mg/ml Sirup 
Polonia: Herbion Ivy 
Republica Cehă: Herbion na vlhký kašel 
Ungaria: Herbion borostyán 7 mg/ml szirup 
Republica Slovacia: Herbion brečtanový sirup 
Letonia: Herbion Efeja 7 mg/ml sīrups 
Lituania: Herbion 7 mg/ml sirupas 
Estonia: Herbion Luuderohi 
Bulgaria: Хербион Бръшлян 
România: Herbion iederă 7mg/ml sirop 
 
Acest prospect a fost aprobat în Februarie 2014 
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