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Bronchipret Te syrop 100 ml
 

Cena: 23,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Syropy

Producent BIONORICA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Hederae, Thymi herbae extractum fluidum

Opis produktu
 

Skład
100 g syropu zawiera: wyciąg płynny z ziela tymianku – 15,0 g oraz wyciąg płynny z liści bluszczu pospolitego – 1,5 g. Produkt leczniczy
zawiera 7% (V/V)alkoholu.

Wskazania i działanie

Produkt leczniczy roślinny stosowany w objawach kaszlu z zalegającą wydzieliną, w łagodnych do umiarkowanych infekcjach i
stanach zapalnych dróg oddechowych, takich jak ostre zapalenie oskrzeli.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancje czynne oraz na inne rośliny z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae) oraz araliowatych (Araliacae), brzozę,
bylicę pospolitą, seler, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Dawkowanie
Dzieci w wieku od 2 do 5 lat - 3,2 ml 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat - 4,3 ml 3 razy na dobę.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat - 5,4 ml 3 razy na dobę.
Podanie doustne. Syrop należy połknąć bez rozcieńczania. Lek można popić niewielką ilością płynu (najlepiej wody). Wymieszać przed
użyciem. W przypadku dolegliwości utrzymujących się ponad 10 dni lub w przypadku pojawienia się trudności w oddychaniu, gorączki,
bądź ropnej lub krwistej wydzieliny, wymagana jest pilna konsultacja lekarska.

Działania niepożądane
Zaburzenia żołądka i jelit: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, np. skurcze, nudności, wymioty, biegunka (niezbyt często). Zaburzenia układu
immunologicznego: obserwowano reakcje nadwrażliwości przebiegające z wysypką (rzadko). Mogą również wystąpić takie reakcje
nadwrażliwości jak: duszność wysiłkowa, pokrzywka i obrzęk twarzy, ust i (lub) okolicy gardła (częstość nieznana). W przypadku
pojawienia się pierwszych objawów nadwrażliwości lub reakcji alergicznych, należy natychmiast przerwać stosowanie produktu
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leczniczego Bronchipret TE.

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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