
Siroop

Samenstelling
Picea excelsa 18,9%
Drosera rotundifolia 2,1%
Inula helenium 2,1%
Cephaelis ipecacuanha 0,6%
Hedera helix 0,6%
Dactylopius coccus 0,05%

Saccharose
Mel
Pyrus communis

Verpakking
Drosinulasiroop van A.Vogel is verkrijgbaar  
in een verpakking van 100 ml.

Soort geneesmiddel
Drosinulasiroop van A.Vogel is als geneesmiddel 

bij het College ter beoordeling van geneesmid-
delen aangemeld. Aan dit geneesmiddel is het 
nummer RVG 00732 toegekend.

Werking
Cephaelis ipecacuanha bevordert o.a. het  
vervloeien van slijm en vergemakkelijkt  
het ophoesten.
Dactylopius coccus wordt o.a. van oudsher  
toegepast bij krampachtige hoest/kinkhoest.
Drosera rotundifolia werkt krampopheffend  
en bevordert het ophoesten van slijm.
Hedera helix vergemakkelijkt het vervloeien 
en het ophoesten van slijm en werkt kramp-
opheffend.
Inula helenium heeft o.a. antibiotische eigen-
schappen, vergemakkelijkt het ophoesten van 
slijm en werkt ontspannend op de bronchiën.
Picea excelsa werkt verzachtend, ontstekings- 
remmend, slijmvliesbeschermend en bevordert 
het ophoesten van slijm.

De siroopbasis bevat bijenhoning,  
perensapconcentraat en rietsuiker.

Productie en distributie
Drosinulasiroop van A.Vogel is een genees- 
middel dat wordt geproduceerd en gedistri-
bueerd door: Biohorma B.V., postbus 33,  
8080 AA  Elburg.

Gebruiken bij
Vastzittende hoest.

Niet gebruiken bij
Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.

Gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding
Drosinulasiroop van A.Vogel kan, voor zover 
bekend, zonder bezwaar overeenkomstig de 
voorgeschreven dosering worden gebruikt.  
Het verdient in het algemeen aanbeveling bij 
gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwanger-
schap en de periode waarin borstvoeding wordt 
gegeven, eerst uw arts te raadplegen.

Combinatie met andere geneesmiddelen
U kunt dit geneesmiddel in het algemeen  
zonder bezwaar gelijktijdig met andere medicij-
nen gebruiken. Bij twijfel kunt u overleg plegen 
met een arts.

Waarschuwing
Drosinulasiroop bevat suiker. Een dosering  
komt overeen met 165 kJ. Suikerpatiënten  
dienen hier rekening mee te houden.

Wijze van gebruik
Tenzij anders is voorgeschreven, enige malen  
per dag 1 dessertlepel (à 8 ml) siroop eventueel 
in wat warm water innemen.
Kinderen tot 6 jaar: 
eenderde van de dosering.
Kinderen van 6 tot 12 jaar: 
de helft van de dosering.

Voor gebruik schudden

Gebruiksduur
Indien noodzakelijk kan het geneesmiddel 
langdurig worden toegepast. Bij het aanhouden 
van de klachten is het verstandig een arts te 
raadplegen.

Bijwerkingen
Van dit geneesmiddel zijn geen bijwerkingen 
bekend.

Bewaren
Rechtop, op een droge, donkere plaats, bij  
kamertemperatuur of koeler (zie houdbaar- 
heidsdatum op verpakking/etiket).

Het is altijd verstandig geneesmiddelen  
buiten het bereik van kinderen te houden

Kwaliteit
•  In Drosinulasiroop van A.Vogel zijn verse,  

geneeskrachtige planten verwerkt.
•  De planten worden grotendeels in eigen be-

heer gekweekt, volgens organischs-biologische 
regels. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt 
van kunstmest en chemische bestrijdingsmid-
delen. De kweekmethoden voldoen aan de 
eisen die gelden voor het EKO-keurmerk.

•  De planten worden geoogst wanneer ze  
een maximum aan werkzame stoffen bevatten. 
Direct na de oogst vindt de verwerking plaats.

•  De receptuur van Drosinulasiroop is van 
A.Vogel. 

•  Het volledige fabricageproces alsmede de  
in eigen laboratoria uitgevoerde kwaliteits-
controles staan onder apothekerstoezicht.

•  Bij het bereiden en verpakken worden de  
GMP-richtlijnen toegepast (GMP = Good  
Manufacturing Practice). Dit zijn kwaliteits- 
eisen voor de farmaceutische industrie.

Drosinulasiroop®



Milieutip
Het doosje kan bij het oud papier. 

Informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met de 
A.Vogel Gezondheidslijn 0900-2464646

Biohorma B.V.
Postbus 33
8080 AA  Elburg

De tekst van deze bijsluiter werd voor het laatst gewijzigd op 12 juni 2003.

©
  0

77
10

31
1 

/ 0
8E

1


