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Mucosolvan 30 mg/5 ml syrop 100 ml
 

Cena: 17,77 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Syropy

Producent OPELLA HEALTHCARE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Mucosolvan 30 mg/5 ml syrop to mukolityk, który posiada działanie wykrztuśne. Składnikiem czynnym leku jest ambroksol, a
preparat można podawać pacjentom dorosłym, młodzieży oraz dzieciom od 1. roku życia. Na co jest Mucosolvan 30 mg/5 ml syrop?
Wskazaniem do stosowania leku są choroby oskrzeli i płuc (ostre i przewlekłe), którym towarzyszą zaburzenia wydzielania śluzu i
utrudniony jego transport. Składnik czynny leku działa poprzez zwiększenie ilości wydzielanego w drogach oddechowych śluzu, przez co
pobudzona zostaje czynność rzęsek nabłonka dróg oddechowych. W konsekwencji działanie Mucosolvan 30 mg/5 ml syrop sprawia, że
śluz zalegający w drogach oddechowych jest lepiej transportowany, a poza tym łatwiejsze jest jego odkrztuszanie, a kaszel staje się
bardziej efektywny.

W opakowaniu znajduje się 100 ml syropu Mucosolvan 30 mg/5 ml. W skład 5 ml syropu wchodzi 30 mg ambroksolu chlorowodorku
oraz składniki pomocnicze. Przed skorzystaniem z leku pacjent powinien przeczytać treść ulotki dołączonej do opakowania. Jeśli lekarz
nie wskaże inaczej, zaleca się przestrzeganie podanego w ulotce dawkowania Mucosolvan 30 mg/5 ml syrop. Dzieciom w wieku 1-2
lata zaleca się przyjmowanie 2,5 ml syropu w częstotliwości 2 razy na dobę. Dzieci w wieku 2-6 lat powinny natomiast przyjmować 2,5
ml syropu w częstotliwości 3 razy na dobę. Rekomendowane dawkowanie Mucosolvan 30 mg/5 ml syrop w przypadku dzieci w wieku
6-12 lat to natomiast 5 ml syropu przyjmowanego w częstotliwości 2-3 razy na dobę. Jeśli lek Mucosolvan 30 mg/5 ml syrop będą
musiały natomiast przyjmować osoby dorosłe, zaleca się stosowanie 10 ml syropu w częstotliwości 2 razy na dobę. Nie należy
przekraczać wskazanych dawek leku. Syrop można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku, jednak nie powinien być
stosowany na noc.

Lek Mucosolvan 30 mg/5 ml syrop może mieć działania niepożądane, chociaż nie muszą one wystąpić u każdego. Lek często
powoduje zaburzenia smaku, poza tym może powodować niedoczulicę gardła. Częste skutki uboczne leku obejmują też nudności i
niedoczulicę jamy ustnej. Niezbyt często natomiast lek powoduje ból brzucha, biegunkę i niestrawność, a także wymioty oraz suchość
śluzówki jamy ustnej. Rzadkie skutki uboczne Mucosolvan 30 mg/5 ml syrop obejmują reakcje nadwrażliwości oraz wysypkę i
pokrzywkę, poza tym lek może przyczyniać się do innych działań niepożądanych, które występują u pacjentów z częstością nieznaną –
podano je w ulotce.
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Lek Mucosolvan 30 mg/5 ml syrop posiada przeciwwskazania, co oznacza, że nie każdy pacjent powinien z niego korzystać.
Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na choć jeden ze składników preparatu. Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby lub
zaburzeniami czynności nerek powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Syrop nie powinien być stosowany wraz
z lekami działającymi przeciwkaszlowo, gdyż może to prowadzić do niebezpiecznego nagromadzenia wydzieliny oskrzelowej. Lek nie
powinien być też stosowany przez pacjentki w ciąży oraz kobiety oczekujące dziecka.

Opis
syrop 30 mg/5 ml Ambroxoli hydrochloridum

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Składniki
5 ml syropu zawiera: 30 mg ambroksolu chlorowodorku

Stosowanie
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

Dawkowanie:
Wiek pacjenta (lata) dzieci powyżej 12 lat i dorośli / Dawkowanie 2 razy w ciągu doby po 10 ml
Wiek pacjenta (lata) dzieci 6 do 12 lat / Dawkowanie 2 do 3 razy w ciągu doby po 5 ml
Wiek pacjenta (lata) dzieci 2 do 6 lat / Dawkowanie 3 razy w ciągu doby po 2,5 ml
Wiek pacjenta (lata) dzieci 1 do 2 lata / Dawkowanie 2 razy w ciągu doby po 2,5 ml
Szczegółowe zalecenia dotyczące dawkowania znajdują się w treści ulotki.

Można stosować w ciągu 12 miesięcy po pierwszym otwarciu butelki.

Przechowywanie
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Producent
Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.

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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