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MUCOSOLVAN MINI 15 mg/5 ml syrop 100 ml
 

Cena: 17,95 PLN

Opis słownikowy

Producent Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis

Mucosolvan mini

Nie trzeba się chować

niech kaszel

się schowa

 

na kaszel twojego
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Na kaszel mokry pomocne są leki mukolityczne z ambroksolem, którego zadaniem jest  rozrzedzanie wydzieliny zalegającej w drogach
oddechowych(1).

rodzaj kaszlu - Jak go rozpoznać?

kaszel suchy

Ataki suchego, duszącego kaszlu pojawiają się na początku infekcji(2,3). Charakterystyczny dla niego jest dźwięk „poszczekiwania” oraz
drażnienie w tchawicy(2).

kaszel mokry

Kaszel mokry pojawia się zazwyczaj po 4 dniach suchego(3). Występuje przy nim gęsta, lepka wydzielina do odkrztuszenia i towarzyszy
bulgoczący, głębszy dźwięk(2).

 

ułatwia odkrztuszanie

oczyszcza drogi oddechowe

przywraca naturalną ochronę

 

bez cukru

bez alkoholu
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O smaku owoców leśnych4

 

 

   

sprawdź dawkowanie

DZIECI OD 1 DO 2 LAT: 2x 5 ml/dobę

DZIECI OD 2 DO 6 LAT: 3x 5 ml/dobę

DZIECI OD 6 DO 12 LAT: 2-3x 10 ml/dobę

DOROŚLI I DZIECI P. 12 LAT: 2x 20 ml/dobę

 

sprawdź skład

5 ml syropu zawiera

15 mg ambroksolu chlorowodorku

Substancje pomocnicze: sukraloza, kwas benzoesowy, hydroksyetyloceluloza, aromat owoców leśnych PHL-132195, aromat waniliowy
PHL-114481, woda oczyszczona
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rodzina produktów mucosolvan

SYROP 30mg/5ml

200ML

SPRAWDŹ

SYROP 15mg/5ml

100ML

SPRAWDŹ

 

TABLETKI 30mg

20 TABLETEK

SPRAWDŹ

 

 

* Dotyczy okresu ważności. Okres ważności 3 lata. Po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy. ChPL Mucosolvan, 15 mg/5 ml, syrop, zatw.
04.2022.

(1) Opracowano na podstawie Wytycznych Niemieckiego Towarzystwa Pneumonologii i Chorób układu Oddechowego dotyczących
diagnostyki i leczenia dorosłych pacjentów z kaszlem ostrym, podostrym i przewlekłym. Matthys H et al. (2000) Efficacy and Tolerability
of Myrtol Standardized in Acute Bronchitis. A multi-centre, randomised, double-blind, placebo-controlled parallel group clinical trial vs.
cefuroxime and ambroxol. Arzneim.-Forsch./Drug Res. 50 (II): 700-11, Pneumologie (2019); 73:143-180. (2)
https://www.medicalnewstoday.com/articles/327442#vs-dry-cough, data dostępu: 22.08.2022. (3) Opracowano na podstawie: Albrecht
P. Czy i jak leczyć objawowo zakażenia dróg oddechowych. Medycyna Rodzinna. 2004; 6: 268-277 oraz Katar i ból gardła u dzieci – co
farmaceuta powinien wiedzieć i co może zrobić, „Opieka Farmaceutyczna”, [online], 2019, nr 4, https://opieka-
farmaceutyczna.eu/artykul/katar-i-bol-gardla-u-dzieci-co-farmaceuta-powinien-wiedziec-i-co-moze-zrobic, data dostępu: 22.08.2022. (4)
ChPL Mucosolvan Mini, 15 mg/5 ml, syrop, zatw. 04.2022.
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 MUCOSOLVAN MINI, 15 mg/5 ml, syrop; 5 ml syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku. Wskazania do stosowania: Ostre i
przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. {ChPL 04/2022}
Podmiot odpowiedzialny: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

MAT-PL-2201799-1.0-10.22

 

WskazaniaMUCOSOLVAN MINI 15 mg/5 ml syrop 100 mlOstre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem
wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu.DziałanieSyrop działający na bazie chlorowodorku ambroksolu doskonale
sprawdza się w czasie leczenia schorzeń układu oddechowego przebiegających z zaburzeniami wydzielania śluzu. Preparat
charakteryzuje się przede wszystkim właściwościami wykrztuśnymi.Sposób użyciaDorośli i dzieci w wieku powyżej 12. lat: 20 ml 2 razy
na dobę.Dzieci w wieku od 6. do 12. lat: 10 ml 2-3 razy na dobę.Dzieci od 2. do 6. lat: 5 ml 3 razy na dobę.Dzieci od 1. roku do 2. lat: 5 ml 2
razy na dobę.WażnePrzeciwwskazaniaNie stosować w przypadku nadwrażliwości na chlorowodorek ambroksolu lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą.Skład5 ml syropu zawiera:substancja czynna: 15 mg chlorowodorek ambroksolu,substancje pomocnicze:
hydroksyetyloceluloza, sorbitol ciekły niekrystalizujący, glicerol 85%, kwas benzoesowy, acesulfam potasowy, aromat owoców leśnych
PHL 132195, aromat waniliowy 201629, woda oczyszczona.
 

Galeria
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