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Mucosolvan 30mg/5ml 200ml
 

Cena: 34,84 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,03 g/5ml

Opakowanie 200 ml

Postać syrop

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: SANOFI

ILOŚĆ:  200 ml

 

OPIS:

Mucosolvan – lek w postaci syropu łagodzący kaszel, któremu towarzyszą trudności z odkrztuszaniem zalegającej wydzieliny.

 

DZIAŁANIE:

Substancja czynna leku Mucosolvan zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

 

WSKAZANIA:

Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu.
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12. lat – 10 ml syropu 2 razy na dobę; dzieci w wieku od 6. do 12. lat – 5 ml syropu 2-3 razy na dobę;
dzieci w wieku od 2. do 6. lat – 2,5 ml syropu 3 razy na dobę; dzieci w wieku od 1. do 2. lat – 2,5 ml syropu 2 razy na dobę.

Jeśli objawy nie ustąpią po 4-5 dniach należy skontaktować się z lekarzem. Syrop można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest chlorowodorek ambroksolu. 5 ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku. Ponadto lek zawiera:
hydroksyetylocelulozę, sorbitol ciekły, niekrystalizujący, glicerol 85%, kwas benzoesowy, acesulfam potasowy, aromat truskawkowy
PHL-132200, aromat waniliowy 201629, wodę oczyszczoną.

 

OSTRZEŻENIA: 

Przeciwwskazaniem jest uczulenie (nadwrażliwość) na składniki leku; dziedziczna nietolerancja któregokolwiek ze składników leku (w
tym nietolerancja laktozy). Należy zachować ostrożność, jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek lub ciążka niewydolność
wątroby (konieczna konsultacja z lekarzem). Nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią i kobiet w ciąży, zwłaszcza w I
trymestrze. 

Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję na niektórych cukrów, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przez
przyjęciem leku (5ml syropu zawiera 1,2 g sorbitolu).

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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