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Bronchosol syrop 100 ml
 

Cena: 16,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 g

Postać Syropy

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Primulae radix, Thymi extractum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Bronchosol w postaci syropu jest lekiem na bazie składników roślinnych, w składzie którego znajduje się wyciąg z ziela tymianku
oraz korzenia pierwiosnka, a także tymol. Lek może być podawany już dzieciom w wieku powyżej 4. lat oraz młodzieży i pacjentom
dorosłym. Na co jest syrop Bronchosol? Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie kaszlu oraz utrudnionego odkrztuszania
wydzieliny, które pojawiają się w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych. Syrop Bronchosol ma działanie wykrztuśne, a
dodatkowo funkcją leku Bronchosol jest pobudzanie do wydzielania płynnego śluzu w oskrzelach.

W opakowaniu znajduje się 100 ml syropu Bronchosol. W skład 100 ml leku wchodzi 4360 mg wyciągu gęstego złożonego (3:1) z ziela
tymianku oraz korzenia pierwiosnka oraz woda, tymol i składniki pomocnicze, czyli aromat pomarańczowy i sacharoza. W składzie leku
nie znajduje się więcej niż 0,5% (m/m) etanolu. Zanim pacjent zacznie stosować syrop Bronchosol, powinien zapoznać się z treścią
ulotki dołączonej do opakowania.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, dawkowanie Bronchosol podane w ulotce powinno być przez pacjenta przestrzegane. Dzieciom w wieku
4–6 lat zaleca się podawanie 2,5 ml syropu 3 razy dziennie. Dzieci w wieku 6-12 lat mogą natomiast przyjmować 5 ml leku w
częstotliwości 3 razy dziennie. Młodzież w wieku 12–18 lat może przyjmować 10 ml syropu 3 razy dziennie, a pacjentom dorosłym
zaleca się
15 ml syropu Bronchosol 3 razy dziennie. Nie należy przyjmować większych dawek leku (jednorazowych i dobowych) niż
rekomendowane, a ostatnia dawka produktu leczniczego powinna być podana nie później niż na 3 godziny przed snem. Syrop
każdorazowo powinien być odmierzany z użyciem dołączonej do opakowania miarki, a przed jej odmierzeniem ależy wstrząsnąć
opakowaniem leku. Jeśli objawy u pacjenta będą utrzymywać się dłużej niż tydzień, należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Bronchosol może przyczyniać się do tego, że u pacjentów wystąpią działania niepożądane. Mogą pojawić się u pacjentów takie
objawy niepożądane jak zaburzenia gastryczne, reakcje alergiczne, nudności oraz wymioty. Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie
jakiekolwiek działania niepożądane leku, powinien skonsultować się z lekarzem.

Syrop Bronchosol jak niemal każdy inny lek ma przeciwwskazania. Lek nie powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości
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pacjenta na pierwiosnek, tymianek lub tymol, poza tym nie należy go stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z
pozostałych składników syropu. Lek nie powinien być przyjmowany przy uczuleniu na rośliny z rodziny jasnowatych i nie należy
podawać go dzieciom z ostrym krupowym zapaleniem krtani w wywiadzie. Lek nie powinien być też stosowany przy astmie i nie należy
podawać go dzieciom w wieku poniżej 4. lat.

Skład
100 ml syropu zawiera 4360 mg wyciągu gęstego złożonego (3:1) z ziela tymianku Thymus vulgaris L. (Thymus zygis L.) i korzenia
pierwiosnka Primula veris L. (Primula elatior L.) (7,6/1 części), (Extractum compositum spissum ex: Thymi herba et Primulae radice).
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda oraz 19,8 g tymolu (Thymolum).
Substancje pomocnicze: aromat pomarańczowy, sacharoza, woda oczyszczona.
Lek zawiera nie więcej niż 0,5% (M/M) etanolu.

Wskazania i działanie
Tradycyjnie w kaszlu i utrudnionym odkrztuszaniu w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych.

Dawkowanie

Podawać doustnie:
dzieciom w wieku 4-6 lat: 3 razy dziennie po 2,5 ml,
dzieciom w wieku 6-12 lat: 3 razy po 5 ml leku,
młodzieży w wieku 12-18 lat: 3 razy dziennie po 10 ml,
dorosłym: 3 razy dziennie po 15 ml leku.

Dzieci poniżej 4 lat: nie stosować.
Podawać syrop odmierzony załączoną miarką
Ostatnią dawkę leku podawać nie później niż 3 godziny przed udaniem się na spoczynek.
Przed użyciem wstrząsnąć!
W przypadku wrażenia, że działanie leku Bronchosol® jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Czas stosowania: jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku:
w nadwrażliwości na tymol, pierwiosnek, tymianek lub którykolwiek składnik syropu,
w nadwrażliwości na rośliny z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae) zwanych też wargowymi (Labiatae),
u dzieci, u których w wywiadzie stwierdza się ostre krupowe zapalenie krtani (acute obstructive laryngitis), również w
przeszłości,
w astmie.

Jeśli objawy nasilają się, nie ustępują po 7 dniach, wystąpi duszność, gorączka lub ropna wydzielina, należy konsultować się z
lekarzem.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenie dotyczy sytuacji występujących w przeszłości.

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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