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APIPULMOL syrop 120 ml
 

Cena: 8,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,09g+2g)/100g

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent APIPOL-FARMA SP. Z O.O. PPF

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ammonium chloride, Sulfoguaiacolum

Opis produktu
 

WskazaniaAPIPULMOL syrop 120 mlStany zapalne górnych dróg oddechowych, kaszel.DziałanieApipulmol jest syropem
przeznaczonym dla osób dorosłych. Wykazuje działanie wykrztuśne i rozluźniające wydzielinę zalegającą w drzewie oskrzelowym.
Zmniejsza lepkość śluzu i ułatwia jego przesuwanie w oskrzelach poprzez aktywizację czynności rzęsków nabłonka migawkowego.
Ponadto obecność ziołomiodu sosnowego wzmacnia działanie wykrztuśne syropu. Stosowanie syropu nie wywołuje zmian we florze
bakteryjnej przewodu pokarmowego.Sposób użyciaLek Apipulmol należy stosować zgodnie z zalecanym dawkowaniem lub według
wskazań lekarza.Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zaleca się następujący schemat stosowania leku:Doustnie:Dorośli: 3 - 4 razy na dobę10
ml (1 łyżka stołowa)Syrop zawiera ziołomiód sosnowy, który może powodować zmętnienie i osad.Przed użyciem
wstrząsnąć.Dawkowanie (dzieci):Syropu Apipulmol nie należy stosować u dzieci.WażneNie należy stosować leku Apipumol, jeśli
występuje nadwrażliwość na sulfogwajakol potasowy, chlorek amonu, na produkty pszczele lub którąkolwiek substancję
pomocniczą.Działania niepożądane:Jak każdy lek, lek Apipulmol może powodować działania niepożądane.Nie zaobserwowano
poważnych objawów niepożądanych.Pojedyncze przypadki działania przeczyszczającego.U niektórych pacjentów w czasie stosowania
leku mogą wystąpić inne działania niepożądane.W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce,
należy poinformować o nich lekarza.Interakcje:W przypadku zastosowania syropu Apipulmol na zlecenie lekarza, należy poinformować o
wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.Środki ostrożności:Pacjenci, którzy po
zastosowaniu zaobserwowali niepokojące objawy (np. działanie przeczyszczające) powinni odstawić syrop i skontaktować się z
lekarzem.Syrop zawiera ziołomiód sosnowy. W 10 ml syropu znajduje się ok. 7,5 g cukrów prostych.Jeśli stwierdzono wcześniej u
pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.Syrop zawiera
parahydroksybenzoesan metylu. Może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) i wyjątkowo skurcz oskrzeli.Lek
Apipulmol zawiera małe ilości etanolu (alkoholu). W dawce 10 ml syropu znajduje się 33 mg czystego alkoholu etylowego, co odpowiada
2,75 ml wina lub 6,6 ml piwa.Prowadzenie pojazdów:Zachować ostrożność, gdy chodzi o prowadzenie pojazdów i obsługiwanie urządzeń
mechanicznych w ruchu.Ciąża:Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.Nie stosować w okresie ciąży i karmienia
piersią.Uwagi:Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.Nie należy stosować po upływie terminu
ważności zamieszczonego na opakowaniu.Lek nie wymaga specjalnych środków ostrożności przy przechowywaniu.Przechowywać w
temperaturze poniżej 25 ˚C.SkładSubstancje czynne:sulfogwajakol potasowy 2 g, amonowy chlorek 90 mgSubstancje
pomocnicze:ziołomiód sosnowy, parahydroksybenzoesan metylu, alkohol etylowy, woda oczyszczona10 ml syropu zawiera 260 mg
sulfogwajakolu potasowego i 12 mg amonowego chlorku.
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