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Soledum forte 200 mg x 20 kaps
 

Cena: 30,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps.

Postać Kapsułki

Producent M.C.M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cineolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Soledum Forte w postaci kapsułek dojelitowych miękkich z cyneolem jest produktem wykrztuśnym, który jest stosowany
szczególnie w przypadku występowania mokrego kaszlu. Produkt leczniczy przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych oraz młodzieży
od 12. roku życia.

Na co jest Soledum Forte? Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie kaszlu produktywnego (kaszlu mokrego). Oprócz tego lek
Soledum Forte wskazany jest w przypadku wspomagającego leczenia ostrego, nieropnego zapalenia zatok. Wspomagająco produkt
leczniczy można też stosować przy zapalnych chorobach dróg oddechowych. Cyneol jest związkiem z grupy terpenów, należącym do
głównych składników czynnych olejku eukaliptusowego. Ma działanie wykrztuśne oraz właściwości antyseptyczne. Substancja czynna
przyczynia się do pobudzenia czynności wydzielniczej dróg oddechowych, dzięki czemu sprzyja odkrztuszaniu wydzieliny, która w niej
zalega. Cyneol jest dobrze wchłaniany z jelita do krwioobiegu, skąd przenoszony jest do dróg oddechowych.

W opakowaniu znajduje się 20 kapsułek Soledum Forte. W skład 1 kapsułki wchodzi 200 mg 1,8-cyneolu. Formułę produktu leczniczego
uzupełniają składniki pomocnicze. W składzie leku znajduje się między innymi 17 mg sorbitolu. Przed zastosowaniem wyrobu
medycznego należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i – o ile lekarz nie wskaże inaczej – postępować zgodnie z zawartymi tam
wskazówkami. Kapsułki powinny być połykane w całości i popijane odpowiednią ilością wody. Należy przyjmować dawkę leku na nie
mniej niż 30 minut przed posiłkiem.

Jednorazowa dawka leku Soledum Forte to 1 kapsułka, co odpowiada jednorazowej dawce 200 mg 1,8-cyneolu. Należy przyjmować
2–3 kapsułki Soledum Forte na dobę, co odpowiada dawce dobowej 400–600 mg 1,8-cyneolu. Czas trwania terapii jest zależny od
rodzaju choroby i jej stopnia nasilenia. Jeśli jednak stosowanie leku Soledum Forte przez tydzień nie przyniesie widocznej poprawy, lub
dolegliwości pacjenta ulegną nasileniu, należy skonsultować się z lekarzem. Konsultacji ze specjalistą wymaga również pojawienie się
takich objawów jak gorączka, duszności czy odkrztuszanie ropy bądź krwi.

W czasie stosowania leku Soledum Forte u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane. Soledum Forte nie wywołuje
jednak skutków ubocznych u każdego, kto go stosuje. Niezbyt częste objawy niepożądane leku to zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w
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tym np. biegunka lub nudności. Rzadko natomiast lek przyczynia się do wystąpienia reakcji nadwrażliwości oraz trudności w
oddychaniu. Pojawienie się u pacjenta objawów nadwrażliwości wymaga natychmiastowego odstawienia leku i kontaktu z lekarzem.

Przeciwwskazania dotyczące stosowania kapsułek dojelitowych Soledum Forte obejmują nadwrażliwość na ich składnik czynny lub
pomocnicze, a także wiek poniżej 12 lat. Dodatkowo z leku nie powinno się korzystać, jeśli jest się chorym na krztusiec lub pseudo-
krztusiec. Kobiety spodziewające się dziecka i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem w kwestii zasadności stosowania
leku i bezpieczeństwa ewentualnej terapii w swoim przypadku.

Opis
200 mg, kapsułki dojelitowe, miękkie Cineolum

• oczyszcza zatoki
• działa wykrztuśnie
• działa przeciwzapalnie w drogach oddechowych
• działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo

Wskazania do stosowania:
• Jako środek wykrztuśny w produktywnym kaszlu.
• Leczenie wspomagające ostrego, nieropnego zapalenia zatok.
• Leczenie wspomagające w zapalnych chorobach dróg oddechowych takich jak np. przeziębienie, zapalenie oskrzeli.

OTC - Lek dostępny bez recepty

Składniki
Jedna kapsułka dojelitowa miękka zawiera: substancję czynną - 200 mg 1,8-cyneolu (Cineolum), Zawiera sorbitol (E 420)

Stosowanie
Dawkowanie:
Wiek
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
Dawka jednorazowa 1 kapsułka (co odpowiada 200 mg 1,8-cyneolu)
Całkowita dawka dobowa 2-3 kapsułki (co odpowiada 400-600 mg 1,8-cyneolu)

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: stosować 1 kapsułkę 3 razy na dobę.
W kontynuacji terapii lub długotrwałym leczeniu stosować 1 kapsułkę 2 razy na dobę.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 30 °C.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
M.C.M. Klosterfrau Healthcare 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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