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Mucosolvan syrop 30 mg/5 ml 100 ml
 

Cena: 30,15 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,03 g/5ml

Kraj produkcji Niemcy

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent/
Dystrybutor

BOEHRINGER INGELHEIM INTERN.GMBH

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ambroxolum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Kaszel to zawsze sygnał ostrzegawczy, że coś dzieje się w drogach oddechowych. Ale też - odruch, dzięki któremu je oczyszczamy.
Jednocześnie to dolegliwość powodująca fizyczny i psychiczny dyskomfort, odcinający od codziennych aktywności. W przypadku kaszlu
mokrego warto zadziałać tak, aby usunąć zalegającą wydzielinę z dróg oddechowych. W takich przypadkach zaleca się stosowanie
preparatów o działaniu rozrzedzającym wydzielinę, takich jak syrop Mucosolvan, lek który dodatkowo chroni przed jej ponownym
zaleganiem. Skład Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek (Ambroxoli hydrochloridum). 5 ml syropu zawiera 30 mg
ambroksolu chlorowodorku. Substancje pomocnicze: sukraloza, kwas benzoesowy, hydroksyetyloceluloza, aromat owoców
truskawkowych PHL-132200, aromat waniliowy PHL-114481, woda oczyszczona. Dawkowanie Ten lek należy zawsze stosować
dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.  Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2x w ciągu doby 10 ml Dzieci w wieku 6 do 12 lat: 2-3x w ciągu doby 5 ml
Dzieci w wieku 2 do 6 lat: 3x w ciągu doby 2,5 ml  Dzieci w wieku 1 do 2 lat: 2x w ciągu doby 2,5 ml Produktu nie należy podawać przed
snem. Jeżeli podczas stosowania leku Mucosolvan w czasie ostrych chorób dróg oddechowych nie dojdzie do złagodzenia objawów,
należy zasięgnąć porady lekarza. Działanie Syrop Mucosolvan: ułatwia odksztuszanie, oczyszcza drogi oddechowe, przywraca naturalną
ochronę, łagodzi kaszel, rozrzedza wydzielinę, zmniejsza ból gardła i jego zaczerwienienie. Wskazania Ostre i przewlekłe choroby płuc i
oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu. 
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