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MUCOSOLVAN MAX 75 mg 20 kapsułek o przedłużonym
uwalnianiu
 

Cena: 18,83 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,075 g

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.o prz.uwal.twarde

Producent Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

WskazaniaOstre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego
transportu.Działanie-Ułatwia odkrztuszanie-Łagodzi kaszelSposób użyciaTen 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. Tzw.
„granulki nośnikowe”, które czasami są widoczne w stolcu, uwalniają substancję czynną podczas przejścia przez przewód pokarmowy, a
same nie mają znaczenia terapeutycznego.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.WażneDziałania niepożądaneJak każdy lek, lek ten może powodować działania
niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 osób): nudnościNiezbyt często
(mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 osób): biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzuchaRzadko (mogą występować u nie
więcej niż 1 na 1000 osób): reakcje nadwrażliwości, wysypka, pokrzywkaCzęstość nieznana (częstość nie może być określona na
podstawie dostępnych danych): reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (szybko postępujący
obrzęk skóry, tkanki podskórnej, błony śluzowej lub tkanki podśluzówkowej) i świąd, ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w
tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona
krostkowica).SkładSubstancją 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.
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