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MUCOSOLVAN syrop 30mg/5ml 200 ml
 

Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,03 g/5ml

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaMUCOSOLVAN syrop 30mg/5ml 200 mlMucosolvan® to lek łagodzący kaszel, któremu towarzyszą trudności z
odkrztuszaniem zalegającej wydzieliny. Mucosolvan® należy do grupy leków działających mukolitycznie i mukoregulująco.Substancją
czynną odpowiedzialną za mukolityczne właściwości preparatu Mucosolvan® jest ambroksol, działający wielokierunkowo, rozrzedzając
śluz, także aktywnie regulując jego wydzielanie i wspomagając transport.Produkowany w butelkach z ciemnego szkła chroniących syrop
przed szkodliwym działaniem światła z dołączoną wygodną miarką, umożliwiającą precyzyjne dawkowanie leku w płynie: syrop
Mucosolvan® nie ma w swoim składzie alkoholu i może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę. 5 ml syropu zawiera 30 mg
ambroksolu.DziałanieMucosolvan® działa:w gardle: łagodząc podrażnioną śluzówkę. Składniki syropu mają działanie łagodzące i
powlekające podrażniony nabłonek gardła. Mucosolvan® zawiera substancję czynną, wobec której wykazano w badaniach miejscowe
działanie przeciwbólowe.w płucach: upłynniając i uwalniając zalegająca wydzielinę, Mucosolvan® obniża lepkość śluzu oraz zmniejsza
jego przyczepność. Aktywizuje nabłonek rzęskowy wspomagając tym samym transport wydzieliny. Dzięki usuwaniu zalegającej w
płucach wydzieliny chorobotwórczej może zapobiec dalszemu rozwojowi infekcji.Wyżej wymienione właściwości i sposób działania
preparatu Mucosolvan® powodują, że może zapobiegać dalszemu rozwojowi infekcji poprzez oczyszczenie dróg oddechowych; tym
samym zapobiega ewentualnym powikłaniom i nawrotom choroby.Mucosolvan®:jest lekiem wysoce skutecznymjest wysoce
bezpiecznym lekiem, wszechstronnie przebadanym kliniczniejest dobrze tolerowany przez dzieci, nie zawiera cukru ani
alkoholucharakteryzuje go niski dzienny koszt terapiiSposób użyciaZazwyczaj stosowana dawka to:dorośli i dzieci w wieku powyżej 12.
lat: 10ml syropu 2 razy na dobę;dzieci w wieku od 6. do 12. lat: 5ml syropu 2-3 razy na dobę;dzieci w wieku od 2. do 6. lat: 2,5ml syropu 3
razy na dobę;dzieci w wieku od 1. do 2. lat: 2,5ml syropu 2 razy na dobę.Jeśli objawy nie ustąpią po 4-5 dniach należy skontaktować się z
lekarzem. Syrop można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków.WażnePrzeciwwskazaniaNadwrażliwość na substancję czynną –
ambroksol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dziedziczne, rzadko występujące stany nietolerancji substancji
pomocniczych.SkładAmbroxoli hydrochloridum, 30 mg/5 ml, syrop 100 ml oraz 30 mg, tabletki (20 sztuk)
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