
Droge Hoest Siroop
B Lees de gebruiksaanwijzing voor het gebruik 
van de siroop aandachtig door. Bewaar de 
gebruiksaanwijzing, zodat u deze nog kunt raadplegen 
in de toekomst. Indien u vragen heeft, neem dan 
contact op met uw huisarts of apotheker.

Gebruik DARO Droge Hoest Siroop bij droge hoest 
en kriebelhoest.
• Directe verlichting
• Verzacht de keel
• Aangename smaak

Hoe werkt de Droge Hoest Siroop?
DARO Droge Hoest siroop is een medisch hulpmiddel 
op basis van Polysac-ActiveTM voor de behandeling van 
alle hoest/ droge hoest symptomen. De siroop creëert 
een laagje in de keel dat de keel smeert en beschermt. 
Dit vergemakkelijkt het ophoesten. Door de keel 
te kalmeren, wordt de frequentie van het hoesten 
verminderd en wordt de zogenaamde hoestcyclus 
doorbroken. 

Wat is een kriebelhoest? 
Een kriebelhoest is een droge hoest waarbij u 
herhaaldelijk hoest zonder dat er slijm opgehoest 
hoeft te worden. De slijmvliezen geven eigenlijk een 
onnodige hoestprikkel. Dit kan zichzelf door constante 
irritatie van de slijmvliezen in stand houden. 

Voor wie is Droge Hoest Siroop? 
Droge Hoest Siroop is geschikt voor volwassenen 
en kinderen vanaf 2 jaar, onder toezicht van 
volwassenen.

Hoe vaak gebruikt u de Droge Hoest Siroop? 

Kinderen van 2-6 jaar:
3-4 maal daags 5 ml (1 theelepel)

Kinderen van 6 jaar - volwassenen:
3-4 maal daags 10 ml (2 theelepels)

Plaats het dopje na gebruik op de fles.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Droge 
Hoest Siroop?
Er zijn geen bijwerkingen bekend bij gebruik volgens 
de gebruiksaanwijzing. 

Gebruik Droge Hoest Siroop niet:
•  Als u overgevoelig bent voor één van de bestandsdelen. 
•  Als u lijdt aan chronische hoest door chronische 

bronchitis, astma, emfyseem, Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease (COPD) of als er grote 
hoeveelheden slijm worden opgehoest. 

•  Als de aanhoudende of terugkerende hoest 
veroorzaakt wordt door maagzuur of maagklachten. 

•  Als u lijdt aan diabetes. 

 Wat zijn de ingrediënten in de Droge Hoest Siroop? 
 (gebaseerd op Honing), 

Aqua, Sucrose Syrup, Glycerin, Potassium Sorbate, 
Xanthan Gum, Carbopol, Sodium Benzoate, Salvia oil, 
Thymus oil, Ginger oil.

Kunt u de Droge Hoest Siroop gebruiken tijdens 
zwangerschap of borstvoeding? 
De veiligheid van gebruik tijdens zwangerschap of 
borstvoeding is onbekend. Raadpleeg uw arts voor u 
dit gebruikt.

Hoe gebruikt u de Droge Hoest Siroop in combinatie 
met geneesmiddelen? 
Er zijn geen interacties met andere behandelingen 
voor hoest of medicijnen bekend, bij gebruik volgens 
de gebruiksaanwijzing. Raadpleeg echter eerst 
uw apotheek of huis(arts) alvorens u de siroop 
combineert met andere behandelingen. 

Hoe bewaart u de Droge Hoest Siroop? 
Bewaar de Droge Hoest Siroop in de originele 
verpakking, op kamertemperatuur. 

Na openen 3 maanden houdbaar.

WMet welke waarschuwingen dient u rekening te 
houden? 
Alleen geschikt voor oraal gebruik. 

Buiten bereik van kinderen houden. 
Bij de volgende klachten moet u uw (huis)
arts raadplegen:

•  In geval er sprake is van aanhoudende hoest met veel 
slijmproductie en/ of hoge koorts. 

•  In geval de hoest gedurende gebruik verslechtert. 
•  In geval van moeilijkheden bij slikken. 
•  Langdurige heesheid of stemproblemen.
•  Indien u enig onaangenaam effect opmerkt na het 

gebruik van de Droge Hoest Siroop.

Inhoud van de verpakking 150 ml e fles en 
gebruiksaanwijzing.
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