
 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

  

Mucosolvan 30mg/5ml syrop 100ml
 

Cena: 18,24 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Opella Healthcare Poland

Postać syrop

Substancja
czynna

ambroksol

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 1 roku życia

Opis produktu
 

Mucosolvan® 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.

Mucosolvan® 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 z mniejsza 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®:
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jest lekiem wysoce skutecznym
przynosi ulgę już w pierwszej dobie stosowania
jest wysoce bezpiecznym lekiem, wszechstronnie przebadanym klinicznie
jest dobrze tolerowany przez dzieci, nie zawiera cukru ani alkoholu
charakteryzuje go niski dzienny koszt terapii

Wskazania do stosowania:

Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną – ambroksol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dziedziczne, rzadko występujące stany
nietolerancji substancji pomocniczych.

Dawkowanie:

dzieci od 1 do 2 lat:

2 x dziennie po 2,5 ml

dzieci od 2 do 5 lat:

3 x dziennie po 2,5 ml

dzieci od 6 do 12 lat:

2-3 x dziennie po 5 ml

dzieci od 12 roku życia i dorośli:

2-3 x dziennie po 10 ml

Ważne:

syrop podawać do godziny 17 po posiłkach

Skład

5 ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum).
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