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Bobolen Baby syrop na suchy kaszel 115 ml
 

Cena: 24,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 115 ml

Postać Syropy

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Skład: glicerol, ekstrakt z korzenia prawoślazu DER 3-4:1 (0,55% m/m). Pozostałe składniki: syrop maltitolowy, sok jabłkowy, woda
oczyszczona, benzoesan sodu.

Wskazania i działanie

Bobolen syrop na suchy kaszel przeznaczony jest do łagodzenia suchego kaszlu przy nieżytach dróg oddechowych oraz
podrażnieniach błon śluzowych jamy ustnej i gardła.
Bobolen syrop na suchy kaszel przeznaczony jest dla dzieci powyżej 1 roku życia i dorosłych.
Dzieciom poniżej 1 roku życia syrop można podawać tylko po konsultacji z lekarzem.
W skład syropu wchodzą glicerol oraz ekstrakt z prawoślazu zawierający substancje śluzowe, które działają powlekająco i
osłaniająco na błonę śluzową jamy ustnej i gardła.
Bez dodatku: cukru, barwników, aromatów.
Do produktu dołączona jest pipeta, umożliwiająca precyzyjne odmierzanie zalecanej porcji.

Przeciwwskazania

Zastosowanie zbyt dużych ilości może mieć efekt przeczyszczający. Nie stosować w przypadku stwierdzonego uczulenia lub
nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w przypadku zespołu złego wchłaniania fruktozy lub
wrodzonej nietolerancji fruktozy (fruktozemia) ze względu na obecność syropu maltitolowego. Nie stosować po upływie terminu
ważności. Stosować zgodnie z instrukcją użycia. Nie używać jeśli uszkodzone jest opakowanie bezpośrednie. Nie używać z
innymi preparatami podawanymi doustnie.
Produkt może być w razie potrzeby stosowany przed dłuższy czas. Jednak w przypadku braku poprawy bądź nasileniu objawów
po 3 dniach stosowania należy zasięgnąć porady lekarza.

Dawkowanie
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Dzieci w wieku:
Zalecana dawka

powyżej 6 miesięcy

1-2 ml - 4 razy w ciągu doby

od 1 roku do 3 lat

3 ml - 4 razy w ciągu doby

od 3 roku do 6 lat

4 ml - 4 razy w ciągu doby

od 6 do 12 lat

5 ml - 5 razy w ciągu dob
Dorośli i młodzież
Zalecana dawka

Od 12 lat

10 ml 3-6 razy w ciągu doby

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