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Bronchitabs 60 mg + 160 mg, 20 tabletek
 

Cena: 26,59 zł

Opis słownikowy

Dawka 60 mg + 160 mg

Opakowanie 20 tabletek

Postać tabletki

Producent BIONORICA SE

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Primulae radicis extractum siccum, Thymi
herbae extractum siccum

Opis produktu
 

Wskazania

Środek wykrztuśny przy mokrym kaszlu do stosowania u dorosłych.

Działanie
Ułatwia wykrztuszanie gęstej wydzieliny.

Dawkowanie

Dorośli: 1 tabletka powlekana 3 razy na dobę (maksymalnie 3 tabletki powlekane na dobę).
Podanie doustne, połykać bez rozgryzania, przed posiłkiem, popijając dużą ilością płynu (co najmniej jedną szklanką wody).
W przypadku utrzymywania się objawów dłużej niż przez 1 tydzień stosowania produktu leczniczego należy skonsultować się z
lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Skład
1 tabletka powlekana zawiera: 60 mg wyciągu suchego z Primulaveris L./Primulaelatior (L.) Hill (korzeń pierwiosnka) (DER: 6 - 7 : 1;
rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 47,4% (V/V))160 mg wyciągu suchego z Thymusvulgaris L./Thymuszygis L.(ziele tymianku) (DER: 6 -
10 : 1; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, na inne gatunki roślin z rodziny Lamiaceae lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Działania niepożądane

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 osób): zaburzenia przewodu pokarmowego takie, jak: skurcze,
mdłości, wymioty i biegunka.
Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób): reakcje alergiczne takie, jak duszność, wysypka,
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pokrzywka, obrzęk twarzy, jamy ustnej i/lub gardła.

Przechowywanie

W temperaturze powyżej 25°C.
W kartoniku zewnętrznym w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zapaleniem błony śluzowej żołądka, lub chorobą żołądka oraz dwunastnicy.
Produkt leczniczy zawiera glukozę i laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną
nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
W razie wystąpienie duszności, gorączki lub ropnej plwociny, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

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