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Bronchosol syrop 100ml
 

Cena: 13,54 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Phytopharm

Postać syrop

Substancja
czynna

pierwiosnek, tymianek

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 4 roku życia

Opis produktu
 

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Tradycyjnie w kaszlu i utrudnionym odkrztuszaniu w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych.

SKŁAD

100 ml syropu zawiera 4,36 g wyciągu gęstego złożonego (3:1) z ziela tymianku Thymus vulgaris L. (Thymus zygis L.) i korzenia
pierwiosnka Primula veris L. (Primula elatior L.) (7,6/1 części), (Extractum compositum spissum ex: Thymi herba et Primulae
radice).
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda oraz 19,8 g tymolu (Thymolum).
Substancje pomocnicze: aromat pomarańczowy, sacharoza, woda oczyszczona.
Lek zawiera nie więcej niż 0,5% (M/M) etanolu.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować leku:

w nadwrażliwości na tymol, pierwiosnek, tymianek lub którykolwiek składnik syropu,
w nadwrażliwości na rośliny z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae) zwanych też wargowymi (Labiatae),
u dzieci, u których w wywiadzie stwierdza się ostre krupowe zapalenie krtani (acute obstructive laryngitis), również w przeszłości,
w astmie.

Jeśli objawy nasilają się, nie ustępują po 7 dniach, wystąpi duszność, gorączka lub ropna wydzielina, należy konsultować się z lekarzem.
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Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenie dotyczy sytuacji występujących w przeszłości.

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA

dzieci 4-6 lat - 2,5 ml - 3 razy dziennie
dzieci 6-12 lat - 5 ml - 3 razy dziennie
młodzież 12-18 lat - 10 ml - 3 razy dziennie
dorośli - 15 ml - 3 razy dziennie

Dzieci poniżej 4 lat: nie stosować.
Ostatnią dawkę leku podawać nie później niż 3 godziny przed udaniem się na spoczynek.
Przed użyciem wstrząsnąć!
Czas stosowania: jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
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