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Bronchosol, syrop na utrudnione odkrztuszanie, 100 ml
 

Cena: 13,79 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Primulae tinctura, Thymi extractum fluidum,
Thymolum

Wiek od 4 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Bronchosol, syrop stosowany tradycyjnie w kaszlu i utrudnionym odkrztuszaniu w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych.

Wskazania
Kaszel i utrudnione odkrztuszanie w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych.

Działanie
Wykrztuśne i pobudzające wydzielanie płynnego śluzu w oskrzelach.

Dawkowanie

Podanie doustne.
Dzieci w wieku 4-6 lat: 3 razy dziennie po 2,5 ml.
Dzieci w wieku 6-12 lat: 3 razy po 5 ml leku.
Młodzież w wieku 12-18 lat: 3 razy dziennie po 10 ml.
Dorośli: 3 razy dziennie po 15 ml leku.
Przed użyciem wstrząsnąć.
Podawać syrop odmierzony załączoną miarką.
Ostatnią dawkę leku podawać nie później niż 3 godziny przed udaniem się na spoczynek.

Skład
100 ml syropu zawiera 4360 mg wyciągu gęstego złożonego (3:1) z ziela tymianku Thymusvulgaris L. (Thymuszygis L.) i korzenia
pierwiosnka Primulaveris L. (Primulaelatior L.) (7,6/1 części), (Extractum compositum spissum ex: Thymiherba et Primulaeradice).
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda oraz 19,8 g tymolu (Thymolum).
Substancje pomocnicze: aromat pomarańczowy naturalny, sacharoza, woda oczyszczona.
Lek zawiera nie więcej niż 0,5% (m/m) etanolu.
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Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tymol, pierwiosnek, tymianek lub którykolwiek składnik syropu.
Nadwrażliwość na rośliny z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae) zwanych też wargowymi (Labiatae).
Nie stosować u dzieci, u których w wywiadzie stwierdza się ostre krupowe zapalenie krtani (acuteobstructivelaryngitis), również
w przeszłości.
Astma.
Dzieci poniżej 4 lat.

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25°C

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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