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Bronchicum n syrop 100 ml
 

Cena: 10,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Syropy

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Thymi extractum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Bronchicum N w postaci syropu jest preparatem na bazie składników pochodzenia roślinnego, który ma działanie wykrztuśne. Lek
może być podawany pacjentom dorosłym oraz młodzieży i dzieciom w wieku powyżej 6. lat. Na co jest Bronchicum N? Wskazaniem do
stosowania leku jest suchy i męczący kaszel. Lek może być też pomocniczo stosowany w przypadku nieżytu górnych dróg
oddechowych, poza tym jest stosowany w przypadku zapalenia oskrzeli (ostrego i przewlekłego). Funkcją leku Bronchicum N jest
ułatwianie wykrztuszania oraz rozrzedzanie śluzu zalegającego w drzewie oskrzelowym.

W opakowaniu znajduje się 100 ml Bronchicum N. W skład 5 ml syropu wchodzi 0,75 g płynnego wyciągu z ziela tymianku oraz
substancje pomocnicze. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Jeśli lekarz nie
zaleci inaczej, należy przestrzegać dawkowania Bronchicum N opisanego w ulotce. Jeśli lek ma być przyjmowany przez pacjentów
dorosłych, zaleca się przyjęcie 2 łyżeczek (10 ml) syropu Bronchicum N jednorazowo oraz powtarzanie dawki 3 razy na dobę. Dzieci w
wieku 6–12 lat mogą natomiast przyjmować 8 ml (1,5 łyżeczki) syropu 3 razy na dobę. Między dawkami leku należy zachować regularne
odstępy czasowe. Czas trwania terapii należy dostosować do nasilenia objawów choroby.

Stosowanie leku Bronchicum N może wywołać pewne działania niepożądane. Do skutków ubocznych leku można zaliczyć również
objawy nadwrażliwości na substancje aktywne lub pomocnicze leku. Skutki uboczne Bronchicum N z tej grupy to np. zaczerwienienie
skóry i wysypka, a oprócz tego obrzęk warg, gardła, języka i krtani. Zauważenie u siebie jakichkolwiek objawów działań niepożądanych
leku (także tych nieopisanych w ulotce) stanowi wskazanie do konsultacji z lekarzem.

Przeciwskazaniem do stosowania preparatu Bronchicum N jest nadwrażliwość na składnik czynny lub pomocnicze leku. Syrop ma w
składzie alkohol, więc nie powinien być stosowany przez alkoholików. Leku nie należy też podawać dzieciom w wieku poniżej 6. lat, nie
powinny przyjmować go tez pacjentki w ciąży i karmiące piersią. W związku z zawartością alkoholu lek może mieć wpływ na zdolność
do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obsługi maszyn. Jeżeli u pacjenta występują aktualnie lub występowały w przeszłości
schorzenia wątroby lub jakiekolwiek choroby układu nerwowego, powinien przed zastosowaniem leku skonsultować się z lekarzem.
Konsultacji z lekarzem wymaga też cukrzyca oraz epilepsja, co wiąże się z zawartością alkoholu w składzie produktu leczniczego.
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Po otwarciu lek Bronchicum N powinien być zużyty w czasie nie późniejszym niż 6 miesięcy, a jeśli się tak nie stanie, jego pozostałość
należy wyrzucić Nie należy też zażywać leku, jeśli przekroczona została podana na opakowaniu data ważności. Syrop należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci, w zakręconym opakowaniu i w temperaturze pokojowej.

Skład
Substancja czynna: 100 ml syropu zawiera Thymi extractum fluidum (1:3) &ndash; 15 g (płynny wyciąg z ziela tymianku) oraz
substancje pomocnicze: syrop cukrowy, syrop glukozowy, syrop cukrowy inwertowany, koncentrat aromatu miodowego, olejek różany,
koncentrat soku wiśniowego, benzoesan sodu (E 211), alkohol etylowy, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie

Suchy, męczący kaszel
Pomocniczo w nieżytach górnych dróg oddechowych, ostrych i przewlekłych zapaleniach oskrzeli.

Bronchicum N syrop jest preparatem zawierającym składniki pochodzenia roślinnego stosowanym pomocniczo w stanach zapalnych
dróg oddechowych o działaniu wykrztuśnym. Ułatwia odkrztuszanie i powoduje rozrzedzenie śluzu w drzewie oskrzelowym.

Dawkowanie
Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. O ile lekarz
nie przepisze inaczej, lek należy stosować następująco: Dorośli 3 razy na dobę po 10 ml (2 łyżeczki); dzieci (6 &ndash; 12 lat) &ndash; 3
razy na dobę po 8 ml (1,5 łyżeczki) syropu. Preparat należy przyjmować w zaleconych dawkach w ciągu dnia w regularnych odstępach
czasu. Czas leczenia zależy od nasilenia objawów choroby oraz od długości trwania choroby.

Przeciwwskazania
Preparatu nie należy stosować jeśli stwierdzono nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. Ze względu na zawartość alkoholu w
składzie, preparat nie może być stosowany u alkoholików. Jeżeli występują lub występowały choroby wątroby, układu nerwowego,
cukrzyca lub epilepsja, lek może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem (ze względu na zawartość alkoholu w składzie). Nie
stosować u dzieci poniżej 6 roku życia oraz u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią. Lek może wpływać na zdolność prowadzenia
pojazdów mechanicznych oraz obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

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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