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Apipulmol syrop wykrztuśny dla dorosłych 120 ml
 

Cena: 9,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 g

Postać Syropy

Producent FARMINA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ammonii chloridum, Sulfoguajacolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Apipulmol w postaci syropu wykrztuśnego jest produktem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych. Na co jest Apipulmol? 
Wskazaniem do stosowania leku są stany zapalne dróg oddechowych oraz kaszel. Lek ma działanie wykrztuśne. Funkcją Apipulmolu
jest rozluźnianie zalegającej w drogach oddechowych wydzieliny oraz zmniejszanie jej lepkości. Lek dodatkowo aktywizuje czynność
rzęskową nabłonka migawkowego, dzięki czemu śluz łatwiej przesuwa się w oskrzelach. W konsekwencji produkt sprawia, że łatwiej jest
oczyszczać drogi oddechowe z zalegającej wydzieliny. Działanie wykrztuśne syropu jest wzmocnione dzięki dodatkowi ziołomiodu w
składzie wyrobu. Produkt nie powoduje dysbakteriozy przewodu pokarmowego.

W opakowaniu znajduje się 120 ml syropu. W skład 1 łyżki stołowej leku (10 ml) wchodzi 260 mg sulfogwajakolu oraz 12 mg amonu
chlorku. Skład leku uzupełniają substancje pomocnicze, które wyszczególniono w ulotce. Przed przyjęciem leku należy przeczytać
dołączoną do opakowania ulotkę, gdzie opisano między innymi rekomendowane dawkowanie Apipulmolu. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej,
należy przestrzegać podanego w ulotce dawkowania produktu. Pacjentom dorosłym zaleca się przyjmowanie 10 ml (1 łyżka stołowa)
syropu w częstotliwości 2–4 razy dziennie. W związku z zawartością ziołomiodu sosnowego w składzie leku w butelce naturalnie może
pojawiać się zmętnienie i osad – przed odmierzeniem dawki leku należy zatem wstrząsnąć jego opakowaniem. Jeśli pacjent będzie mieć
wrażenie, że lek działa na niego zbyt mocno lub zbyt słabo, powinien skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować większej dawki
leku od rekomendowanej w ulotce lub wskazanej przez lekarza.

Lek Apipulmol może wywoływać u niektórych pacjentów działania niepożądane, chociaż nie muszą one wystąpić u każdego. Do tej pory
zgłaszane były pojedyncze przypadki, gdy lek działał na pacjentów przeczyszczająco. Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie taki objaw,
powinien lek Apipulmol odstawić i skonsultować się z lekarzem. Konsultacji z lekarzem wymaga również wystąpienie innych działań
niepożądanych leku (również tych nieopisanych w ulotce). W składzie produktu znajduje się 2,5% etanolu, co oznacza, że w 10 ml leku
znaleźć można 33 mg czystego etanolu, a to odpowiada 6,6 ml piwa bądź 2,75 ml wina. Z tego powodu po zastosowaniu leku należy
zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsłudze maszyn.

Nie wszyscy pacjenci powinni stosować lek Apipulmol, gdyż ma on również przeciwwskazania. Z syropu nie należy korzystać w
przypadku nadwrażliwości na sulfogwajakol lub chlorek amonu, a także przy nadwrażliwości na produkty pszczele. Lek nie powinien być
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stosowany również u pacjentów nadwrażliwych na choć jedną z substancji pomocniczych syropu. Syrop Apipulmol nie powinien być
podawany dzieciom i nie należy stosować go w ciąży i w czasie karmienia piersią. Jeśli pacjent zmaga się z dziedzicznymi zaburzeniami
związanymi z nietolerancją fruktozy, również nie powinien stosować leku. Syrop należy zużyć w czasie nie dłuższym niż 30 dni od
otwarcia.

Skład
Substancja czynna: Sulfogwajakol potasowy 2,00 g; Chlorek amonu 0,09 g. I łyżka stołowa (10 ml) zawiera 2Sft mg sulfogwajakolu
potasowego i 12 mg chlorku amonu.

Wskazania i działanie

Stany zapalne górnych dróg oddechowych, kaszel.

Dawkowanie
Preparat wykazują działanie wykrztuśne rozluźniające wydzielinę zalegającą w drzewie oskrzelowym, Zmniejsza lepkość śluzu i załatwia
jego przesuwanie w oskrzelach poprzez aktywizację czynności rzęsków nabłonka migawkowego. Ponadto obecność ziołomiodu
sosnowego, składnika pomocniczego standaryzowanego na zawartość alfa i beta-pinenu wzbogaca wartość wykrztuśną syropu.
Stosowanie syropu nie wywołuje dysbakteriozy przewodu pokarmowego.
Dorośli: doustnie 3-4 razy dziennie po 1 łyżce stołowej syropu z małą ilością ciepłego płynu. Dzieci wyłącznie na zlecenie lekarza.

Przeciwwskazania
Uczulenia na produkty pszczele.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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