Siro HoAstex, giảm ho
sốt hiệu quả cho trẻ

Chào bạn, nội dung này là bản lưu trữ định dạng PDF nên một vài clip, video (nếu có) sẽ không hiển
thị được. Bạn có thể chia sẻ cho bạn bè cùng đọc bằng cách gửi đính kèm email, chia sẻ liên kết trên
Facebook, copy file qua USB,...
Thỏa thuận sử dụng: (1) Những thông tin y khoa của bacsinoigi.com chỉ mang tính chất tham khảo
và không thể thay thế ý kiến chuyên môn. Trước khi sử dụng những thông tin này, đề nghị liên hệ và
nhận sự tư vấn của các bác sĩ chuyên môn. (2) Trang web này không liên quan gì đến chương trình
Các Bác Sĩ Nói Gì được phát trên HTV7 hiện hành. (3) Để liên hệ hoặc khiếu nại bài viết,... xin vui
lòng email về bacsinoigi@gmail.com

Truy cập liên kết nguồn để đọc đầy đủ hơn: http://www.bacsinoigi.com/siro-hoastex-giam-ho-sot-hieuqua-cho-tre/
Mời các bạn đọc nội dung chính trong trang kế tiếp.
--★-Mã định danh của tài liệu này, Scan để truy cập bài gốc

Với các thành phần họat chất thiên nhiên đi từ các vị thuốc chữa ho rất phổ biến trong dân gian như:
Tần dày lá, Núc nác, Cineol…kết hợp với công nghệ bào chế hiện đại, Siro HOASTEX mang lại hiệu
quả cao trong điều trị ho, viêm họng, viêm phế quản, suyễn.
Siro HoAstex được sản xuất nhượng quyền từ công thức của Bệnh viện Nhi đồng 1 đã được kiểm
chứng qua hơn 20 năm dùng điều trị nội viện.
Đợi một chút, hãy để lại email, chúng tôi sẽ gửi bài vào email bạn, cùng nhiều bài khác nữa.

Mục lục
Siro ho nguồn gốc thảo dược
Thông tin chi tiết

Siro ho nguồn gốc thảo dược
Hiệu quả điều trị của Siro HOASTEX được chứng minh qua tác dụng của mỗi dược liệu có trong bài
thuốc:

Tần dày lá
Tần dày lá (Húng chanh) thành phần có tinh dầu, tinh dầu Tần dày lá có tác dụng kháng sinh mạnh
đối với một số vi khuẩn gây bệnh ho như: Staphylococcus, Salmonella typhi, Shigella sonnei, ….
Thường dùng để trị cảm cúm, chữa ho, viêm họng. khan tiếng.

Núc nác
Núc nác có tác dụng sát trùng, làm dịu cơn ho dùng để chữa viêm họng, ho khan tiếng, ho lâu ngày,
viêm khí quản.

Cineol
Cineol có tính sát trùng đường hô hấp, kháng khuẩn, kháng dị ứng, thông mũi, hạ sốt dùng để chữa
ho, giảm đờm, viêm phế quản, chữa cảm cúm.

Siro HOASTEX nguồn gốc thảo dược, rất an toàn khi sử dụng cho trẻ em.
>> Xem thêm Trị Ho Cho Trẻ Em Bằng Thuốc Nam

Siro ho HOASTEX nguồn gốc thảo dược.

>> Xem thêm Siro ho cho trẻ em Pectol

Thông tin chi tiết
Nhóm điều trị: Hô Hấp
Công thức: Cho 90ml
Tần dày lá (Folium plectranthi) …………………… 45,00g
Núc nác (Cortex Oroxylum indicum) …………….11,25g
Cineol (Cineolum) ………………………………………0,08g
Tá dược vừa đủ 90ml (Đường trắng, nước tinh khiết)

Chỉ định: Trị ho, viêm họng, viêm phế quản, suyễn
Cách dùng:
Trẻ sơ sinh đến dưới 2 tuổi: Mỗi lần uống 2 – 5ml, ngày uống 3 lần.
Trẻ em từ 2 đến dưới 6 tuổi: Mỗi lần uống 5-10ml, ngày uống 3 lần.
Trẻ em từ 6 tuổi trở lên: Mỗi lần uống 15ml, ngày uống 3 lần.
Chống chỉ định: Không dùng cho người đái tháo đường. Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với
bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Thận trọng: Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Nhóm thuốc: Thuốc Nước
Đóng gói: Sirô thuốc. Hộp 1 chai 90ml.
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Điều kiện bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30 độ C
Tiêu chuẩn: TCCS

Click xem bài tiếp theo:

Mẹo trị ho sổ mũi
thông thường ở trẻ
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