
Alle Hoest Siroop
B Medisch hulpmiddel, 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.

Wat is Hoest?
Hoest is het meest voorkomende symptoom 
van luchtwegklachten en functioneert als een 
afweermechanisme voor de luchtwegen. Hoest gaat 
vaak gepaard met irritatie of een ontsteking van de 
keel wat tot meer hoesten, keelpijn en ongemak kan 
leiden. In het algemeen is hoest verdeeld in natte 
hoest (ook wel bekend als vastzittende hoest of 
productieve slijmhoest, waarbij overmatig slijm wordt 
opgehoest) en droge of kriebelhoest, waarbij geen 
slijm wordt opgehoest. Droge en natte hoest kunnen 
tegelijkertijd voorkomen of elkaar opvolgen.  

Hoe werkt Alle Hoest Siroop?
Alle Hoest Siroop werkt snel en effectief. De siroop 
creëert een beschermend filmlaagje in de keel dat 
zorgt voor een snelle verlichting van droge hoest 
door verzachtende eigenschappen. Daarnaast wordt 
eventueel taai slijm opgelost waardoor 
vastzittende- en productieve hoest verdwijnt. 

Wat moet u  weten voordat u Alle Hoest Siroop  
gebruikt?
Gebruik de siroop niet:
•  Bij kinderen jonger dan 2 jaar.
•  Als u overgevoelig bent voor één van de 

bestanddelen.
•  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.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
•  Alleen voor oraal gebruik.
•  De siroop dient te allen tijde aan kinderen 

toegediend te worden door een volwassene of onder 
toezicht van een volwassene.

•  Neem contact op met uw arts als:
  -  De symptomen verslechteren gedurende de 

behandeling.
  -  Er sprake is van aanhoudende hoest met veel 

slijmproductie en/of als hoge koorts optreedt.
  - Langdurige heesheid of spraakproblemen optreden.
  - Als u problemen ervaart met slikken.
  -  U ongewenste effecten opmerkt na het gebruik van 

de siroop.

Alle Hoest Siroop in combinatie met andere 
behandelingen voor droge hoest en/ of 
vastzittende hoest of medicijnen. 
Er zijn geen interacties met andere behandelingen 
bekend, bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing. 
Raadpleeg echter eerst uw apotheker of (huis)arts.

Voor wie is Alle Hoest Siroop bedoeld?
•  De siroop kan gebruikt worden door volwassenen en 

kinderen vanaf 2 jaar.
•  Niet geschikt bij diabetes of een hoge bloeddruk. 
•  De veiligheid van gebruik tijdens zwangerschap of 

borstvoeding is onbekend. Raadpleeg uw arts voor u 
dit gebruikt.

Hoe moet Alle Hoest Siroop gebruikt worden?
Schudden voor gebruik. 

Leeftijd 2-6 jaar: 
3 tot 4 maal daags 5 ml (1 theelepel)

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

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

Wat zijn de ingrediënten van Alle Hoest siroop?

 Polysac-ActiveTM (based 
on honey), Sucrose Syrup, Aqua, Ammonium Chloride, 
Glyerin, Xanthan Gum, Cellulose Gum, Potassium 
Sorbate, Illicium Verum Seed Oil, Sodium Benzoate, 
Citric Acid. 

Hoe moet Alle Hoest siroop bewaard worden?
Bewaar de siroop in de originele verpakking op 
kamertemperatuur (15-25°C). Buiten het zicht en 
bereik van kinderen bewaren. Gebruik de siroop niet 
na de uiterste houdbaarheidsdatum, welke vermeld 
staat op het label van de fles en de verpakking.  
Na openen 3 maanden houdbaar.
Inhoud van de verpakking 150 ml e fles en 
gebruiksaanwijzing.
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