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Solvetusan syrop 60mg/10ml 150ml
 

Cena: 20,23 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać syrop

Substancja
czynna

lewodropropizyna

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 2 roku życia

Opis produktu
 

Syrop Solvetusan to lek przeciwkaszlowy. Solvetusan zawiera jako substancję czynną lewodropropizynę, która znosi także skurcz
oskrzeli. Syrop stosuje się w leczeniu objawowym suchego kaszlu różnego pochodzenia, np. przy zakażeniach dróg oddechowych lub
krztuścu. Solvetusan można podawać dorosłym oraz dzieciom w wieku powyżej 2 lat.

Smak wiśniowy.

Działanie

Solvetusan działa przeciwkaszlowo i znosi skurcz oskrzeli.

Wskazania

Wskazaniem do zastosowania syropu Solvetusan jest objawowe leczenie nieproduktywnego (suchego) kaszlu

Skład

Substancją czynną leku jest lewodropropizyna. 10 ml syropu zawiera 60 mg lewodropropizyny.

Substancje pomocnicze: sacharoza, kwas cytrynowy jednowodny, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu
parahydroksybenzoesan (E 216), aromat wiśniowy (octan etylu, octan izoamylu, benzaldehyd, alkohol benzylowy, eugenol, wanilina,
etanol, glikol propylenowy), sodu wodorotlenek, roztwór 32%, woda oczyszczona.
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Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się doustnie, odmierzając go za pomocą dołączonej miarki. Jeśli po 7 dniach stosowania leku kaszel utrzymuje się to należy
przerwać stosowanie leku oraz skonsultować się z lekarzem. Zalecane dawkowanie Solvetusanu prezentuje tabela. Należy pamiętać o
minimum 6 godzinnych odstępach między dawkami.

Wiek Dawkowanie

Dzieci w wieku powy?ej 2 lat o masie od 10
do 20 kg

3 ml syropu 3 razy dziennie

Dzieci w wieku powy?ej 2 lat o masie od 21
do 30 kg

5 ml syropu 3 razy dziennie

Doro?li 10 ml syropu 3 razy dziennie

Przeciwwskazania

Nie stosować Solvetusanu u osób z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku.
Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest obfita wydzielina oskrzelowa oraz zaburzenia czynnosci rzęsek nabłonka oskrzelowego
(zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek).
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