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Bronchosol syrop, 100 ml
 

Cena: 14,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Opis produktu
 

Wskazania

kaszel i utrudnione odkrztuszanie w przebiegu nieżytu górnych dróg oddechowych.

Skład

100ml syropu zawiera: substancje czynne: 4360mg wyciągu gęstego złożonego #℣佐⌡⌀㌀㨀㬀 眀漀搀愀⌡⍃倣℣ z ziela tymianku i korzenia pierwiosnka
#℣佐⌡⌀㜀Ⰰ㘀⼀ 挀稁ᤁ嬀挀椀⌡⍃倣℣ i 19,8mg tymolu oraz substancje pomocnicze: cukier, woda oczyszczona, aromat pomarańczowy. Lek zawiera nie więcej
niż 0,5% (m/m) etanolu.

Działanie

wykrztuśne i pobudzające wydzielanie płynnego śluzu w oskrzelach

Dawkowanie

doustnie; jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat stosowania leku: - dzieci w wieku 4-6. lat: 2,5ml syropu 3
razy dziennie; - dzieci w wieku 6-12. lat: 5ml syropu 3 razy dziennie; - dzieci w wieku 12-18. lat: 10ml syropu 3 razy dziennie; - dorośli:
15ml syropu 3 razy dziennie. Podawać syrop odmierzony załączoną miarką. Ostatnią dawkę leku podawać nie później niż 3 godziny
przed udaniem się na spoczynek. Przed użyciem wstrząsnąć.

Przeciwwskazania
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nadwrażliwości na tymol, pierwiosnek, tymianek lub którykolwiek składnik syropu; u dzieci, u których w wywiadzie stwierdza się ostre
krupowe zapalenie krtani #℣佐⌡⌀愀挀甀琀攀 漀戀猀琀爀甀挀琀椀瘀攀 氀愀爀礀渀最椀琀椀猀⌡⍃倣℣, również w przeszłości; astma. Jeśli objawy nasilają się, wystąpi duszność,
gorączka lub ropna wydzielina, należy konsultować się z lekarzem. U osób, u których wcześniej stwierdzono nietolerancję niektórych
cukrów przed przyjęciem leku skontaktować się z lekarzem. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku podczas ciąży i laktacji,
dlatego nie zaleca się stosowania u kobiet w tym okresie. Przed użyciem preparatu należy zasięgnąć opinii lekarza. Przed użyciem
zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje
dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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