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Mucosolvan Max 75mg 20 kapsułek
 

Cena: 31,44 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,075 g

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.o prz.uwal.twarde

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: BOEHRINGER INGELHEIM 

Wołoskiej 5 

Warszawa

ILOŚĆ:  20 kapsułek

 

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

 

 

DZIAŁANIE:

Ambroksol, większa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.
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WSKAZANIA:

Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu.

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli: 1 kapsułka o przedłużonym uwalnianiu raz na dobę, najlepiej rano lub przed południem. Leku nie należy stosować przed snem.

Kapsułek nie należy otwierać lub żuć, ale połknąć w całości, popijając odpowiednią ilością płynu.

Jeżeli podczas stosowania leku Mucosolvan Max w czasie ostrych chorób dróg oddechowych nie dojdzie do złagodzenia objawów,
należy zasięgnąć porady lekarza. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 4 - 5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek.

Jedna kapsułka zawiera 75 mg ambroksolu chlorowodorku.

Pozostałe składniki to:

Zawartość kapsułki: krospowidon, wosk Carnauba, alkohol stearylowy, magnezu stearynian.

Otoczka kapsułki: żelatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czerwony • (E172), żelaza tlenek żółty (E172).

Biały nadruk: szelak, tytanu dwutlenek (E171), glikol propylenowy.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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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