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AMATUSSiN syrop 125 ml
 

Cena: 23,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 125 ml

Postać Syropy

Producent AMARA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Woda, koncentrat soku z jabłek, koncentrat soku z aronii, ekstrakt z liści ślazu dzikiego (Malva sylvestris), ekstrakt z porostu islandzkiego
(Cetraria islandica), ekstrakt z kwiatów lipy (Tilia vulgaris), sorbinian potasu, guma ksantanowa, hialuronian sodu.

Wskazania i działanie
Wyrób medyczny AMATUSSiN® syrop stosuje się w celu odpowiedniej ochrony i nawilżenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła, strun
głosowych i krtani. Wyrób powlekając i nawilżając błony śluzowe, łagodzi odczucie suchości, pieczenia, bólu gardła, zwłaszcza w czasie
przełykania. Łagodzi również objawy suchego kaszlu i chrypki. Syrop bez dodatku cukru przeznaczony od 1 roku życia.

WSKAZANIA:

wspomagająco podczas terapii stanów zapalnych w obrębie jamy ustnej i gardła o różnej etiologii, m.in.: zapalenie gardła
(pharyngitis), zapalenie migdałków (tonsillitis), afty (aphtosis)
w celu łagodzenia objawów suchego kaszlu oraz chrypki
w przypadku osób nadmiernie obciążających struny głosowe (nauczyciele, śpiewacy, prelegenci, konferansjerzy itp.)
u osób z suchością w jamie ustnej
u osób szczególnie narażonych na wpływ szkodliwych czynników zewnętrznych takich jak: suche, klimatyzowane, zimne lub
zanieczyszczone powietrze

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Wyrób do stosowania doustnego. Wstrząsnąć przed użyciem. Napełnić załączoną miarkę odpowiednią objętością syropu, a następnie
powoli wypić.
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Dzieci od 1 do 3 lat: 10 ml syropu 3 razy dziennie
Dzieci od 3 do 10 lat: 15 ml syropu 3 razy dziennie
Dorośli i dzieci powyżej 10. roku życia:  20 ml syropu 3 razy dziennie

Wyrób należy zużyć w ciągu 1 miesiąca od otwarcia. W syropie może pojawiać się delikatny osad, co jest naturalnym procesem w
przypadku produktów zawierających ekstrakty roślinne.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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