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Mucosolvan 30 mg/5 ml syrop 200 ml
 

Cena: 30,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Syropy

Producent OPELLA HEALTHCARE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

Wstęp
Kaszel to zawsze sygnał ostrzegawczy, że coś dzieje się w drogach oddechowych. Ale też - odruch, dzięki któremu je oczyszczamy.
Jednocześnie to dolegliwość powodująca fizyczny i psychiczny dyskomfort, odcinający od codziennych aktywności. W przypadku kaszlu
mokrego warto zadziałać tak, aby usunąć zalegającą wydzielinę z dróg oddechowych. W takich przypadkach zaleca się stosowanie
preparatów o działaniu rozrzedzającym wydzielinę, takich jak syrop Mucosolvan, lek który dodatkowo chroni przed jej ponownym
zaleganiem. Nie chowaj się, nie kaszel się schowa!

Opis
30 mg/5 ml Ambroxoli hydrochloridum

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Składniki
5 ml syropu zawiera: 30 mg ambroksolu chlorowodorku

Stosowanie
Podanie doustne

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.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
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Można stosować w ciągu 12 miesięcy po pierwszym otwarciu butelki.

Przechowywanie
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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.
 

Galeria
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