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Bronchostop Duo na kaszel, syrop, 120 ml
 

Cena: 20,15 zł

Opis słownikowy

Dawka (120 mg + 830 mg)/15 ml

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent KWIZDA PHARMA GMBH

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Thymi herbae extractum siccum, Althaeae
radicis extractum fluidum

Wiek od 6 roku życia

Opis produktu
 

Wskazania

Pobudzenie odkrztuszania zalegającego, gęstego śluzu w przypadku kaszlu związanego z przeziębieniem oraz do uśmierzania
podrażnienia gardła i związanego z tym suchego kaszlu.

Działanie

- Łagodzi ból gardła.
- Pobudza odksztuszanie.

Dawkowanie

Doustnie, najlepiej bez rozcieńczenia, w razie konieczności można podawać rozcieńczony w wodzie lub ciepłej herbacie;
odmierzać za pomocą dołączonej miarki.
Czas samodzielnego leczenia należy ograniczyć do 7 dni.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 15 ml co 3 do 4 godzin, 4 razy na dobę. W razie konieczności maksymalnie 6 razy na dobę,
maksymalna dawka dobowa to 90 ml.
Dzieci 6 – 12 lat: 7,5 ml co 3 do 4 godzin, 4 razy na dobę. W razie konieczności maksymalnie 6 razy na dobę, maksymalna dawka
dobowa to 45 ml.
Dzieci 3 – 6 lat: wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Skład
15 ml syropu zawiera: 120 mg wyciągu suchego z Thymus vulgaris L. i/lub Thymus zygis L, herba (ziele tymianku) (7-13: 1),
rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda; 830 mg wyciągu z Althaea officinalis L., radix (korzeń prawoślazu) (1: 12-14), rozpuszczalnik
ekstrakcyjny: woda.

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na substancje czynne, inne rośliny należące do rodziny Lamiaceae lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nie zaleca się stosowania u dzieci do 3 roku życia.

Działania niepożądane
Reakcje nadwrażliwości (w tym 1 przypadek wstrząsu anafilaktycznego i 1 przypadek obrzęku Quinckego) i objawy ze strony żołądka w
czasie stosowania produktów leczniczych zawierających tymianek; częstość występowania nie jest znana.

Przechowywanie
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku pojawienia się duszności, gorączki lub ropnej wydzieliny należy skonsultować się z lekarzem.
Stosowanie u dzieci do 3 lat nie jest zalecane ze względu na brak dostępnych danych.
Zawiera środki konserwujące (parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu), które mogą powodować
reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) oraz koncentrat soku malinowego, w którego składzie obecna jest sacharoza,
glukoza i fruktoza.
Pacjenci z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie
powinni przyjmować leku.
Zawiera ksylitol (4,61g/15ml), który może działać przeczyszczająco (wartość kaloryczna 2,4 kcal/g ksylitolu) oraz glikol
propylenowy (33, 3mg/15 ml).

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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