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Mucosolvan Mini syrop 15 mg/5 ml 100 ml
 

Cena: 18,88 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Syropy

Producent OPELLA HEALTHCARE

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Gdy u Twojego malca po jednym, dwóch dniach infekcji pojawi się wydzielina w drogach oddechowych i katar, zwykle pojawia się
również mokry kaszel. Aby ulżyć maluchowi, wybierz MUCOSOLVAN Mini, syrop dla dzieci do stosowania już po pierwszym roku życia,
który upłynnia gęstą, zalegającą wydzielinę oskrzelową i oczyszcza drogi oddechowe, dzięki czemu odkrztuszanie jest ułatwione a
kaszel złagodzony. Niech kaszel się schowa!

Lek Mucosolvan Mini w postaci syropu z chlorowodorkiem ambroksolu stosuje się przy chorobach oskrzeli i płuc, którym towarzyszy
mokry, męczący kaszel. Syrop Mucosolvan Mini szczególnie dedykowany jest najmłodszym, gdyż może być stosowany już od 1. roku
życia – nie zawiera dodatku cukru ani alkoholu. Produkt ma smak owoców leśnych, dzięki czemu jego podawanie najmłodszym nie
powinno być problematyczne.

Na co jest Mucosolvan Mini? Wskazaniem do stosowania leku są ostre i przewlekłe choroby oskrzeli i płuc, w których przebiegu
dochodzi do zaburzenia wydzielania śluzu oraz problemów z jego prawidłowym transportem. Funkcją Mucosolvan Mini jest
wspomaganie naturalnego odruchu oczyszczania dróg oddechowych z wydzieliny, która w nich zalega, co przynosi ulgę przy męczącym
kaszlu, zwiększając jego produktywność. Substancją czynną Mucosolvan Mini jest chlorowodorek ambroksolu, którego działanie
polega na zwiększaniu ilości wydzielanego w drogach oddechowych śluzu, a także na jego rozrzedzaniu, co jednocześnie ułatwia
odkrztuszanie oraz łagodząco wpływa na dokuczliwy kaszel. Produkt chroni dodatkowo przed ponownym zaleganiem wydzieliny w
drogach oddechowych, a przy tym łagodzi dolegliwości bólowe gardła oraz jego podrażnienie.

W opakowaniu znajduje się 100 ml syropu Mucosolvan Mini. W skład 5 ml syropu wchodzi 15 mg chlorowodorku ambroksolu oraz
substancje pomocnicze. W dołączonej do opakowania ulotce opisano zalecane dawkowanie Mucosolvan Mini i należy go przestrzegać,
chyba że lekarz wyda inne zalecenia. Zgodnie z ulotką dzieci w wieku 1–2 lata powinny przyjmować 5 ml syropu w częstotliwości 2 razy
dziennie, a dzieci w wieku 2–6 lat 5 ml syropu Mucosolvan Mini w częstotliwości 3 razy dziennie. Dzieciom w wieku 6–12 lat należy
natomiast podawać 10 ml syropu Mucosolvan Mini w częstotliwości 2–3 razy na dobę. Jeśli lek Mucosolvan Mini miałby być
stosowany przez dzieci w wieku powyżej 12 lat lub osoby dorosłe, zaleca się przyjmowanie po 20 ml syropu w częstotliwości 2 razy na
dobę. Lek nie powinien być stosowany przed snem, a jego odpowiednia dawka powinna być odmierzana przy pomocy dołączonej do
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opakowania miarki.

Syrop można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od niego. Nie powinno przyjmować się dawki leku większej niż zalecana, a
dodatkowo należy stosować produkt przez możliwie najkrótszy czas – zaleca się jego odstawienie bezpośrednio po ustąpieniu
objawów. Jeśli stosowanie Mucosolvan Mini przez 4–5 dni nie przyniesie poprawy objawów lub te wręcz nasilą się, należy
skonsultować się z lekarzem.

Mucosolvan Mini może wykazywać działania niepożądane, chociaż nie muszą one być odczuwane przez każdego. Częste skutki
uboczne leku to zaburzenia smaku, nudności lub wrażenie drętwienia w jamie ustnej i gardle. Niezbyt często natomiast lek przyczynia
się do występowania wymiotów lub biegunki, a dodatkowo niestrawności, dolegliwości bólowych w nadbrzuszu, czy też suchości w
jamie ustnej. Rzadkie skutki uboczne leku Mucosolvan Mini to pokrzywka, wysypka lub reakcje nadwrażliwości. Syrop może
przyczyniać się także do wystąpienia objawów ubocznych innego typu, jednak na podstawie obecnych danych nie można określić
częstotliwości ich występowania. Mowa o reakcjach alergicznych, w tym wstrząsie anafilaktycznym, czy też obrzęku
naczynioruchowym. Możliwe są również ciężkie reakcje skórne takie jak zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, ostra
uogólniona krostkowica czy też toksyczna martwica naskórka. Do wspomnianych skutków ubocznych zaliczyć można również wrażenie
suchości w gardle.

Lek Mucosolvan Mini nie powinien być podawany pacjentom z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. Pacjenci z
zaburzeniami czynności nerek i wątroby powinni skonsultować się z lekarzem przed ewentualnym zastosowaniem Mucosolvan Mini.
Produkt może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, w tym z antybiotykami oraz lekami przeciwkaszlowymi. Syrop nie powinien być
ponadto stosowany przez kobiety w ciąży (zwłaszcza w pierwszym trymestrze) oraz w czasie karmienia piersią.

Opis
15 mg/5 ml, syrop Ambroxoli hydrochloridum

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Cechy

dla dzieci powyżej 1 roku życia
ułatwia odkrztuszanie
łagodzi kaszel

Składniki
5 ml syropu zawiera: 15 mg ambroksolu chlorowodorku

Stosowanie
Podanie doustne.

Dawkowanie:
Wiek pacjenta (lata) dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat / Dawka dobowa 2 razy w ciągu doby po 20 ml
Wiek pacjenta (lata) dzieci 6 do 12 lat / Dawka dobowa 2 do 3 razy w ciągu doby po 10 ml
Wiek pacjenta (lata) dzieci 2 do 6 lat / Dawka dobowa 3 razy w ciągu doby po 5 ml syropu
Wiek pacjenta (lata) dzieci 1 do 2 lata / Dawka dobowa 2 razy w ciągu doby po 5 ml syropu

Szczegółowe zalecenia dotyczące dawkowania znajdują się w treści ulotki.

Można stosować w ciągu 6 miesięcy po pierwszym otwarciu butelki.

Przechowywanie
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym i dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Producent
Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.
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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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