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Bronchosol syrop 100 ml
 

Cena: 14,16 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Substancja
czynna

Primulae tinct.Thymi extr.fl.Thymol

Opis produktu
 

Bronchosol jest syropem przeznaczonym do leczenia kaszlu. Zawiera wyciąg z ziela tymianku, korzeni pierwiosnka i tymol. Jest
stosowany tradycyjnie jako środek wykrztuśny i pobudzający wydzielanie płynnego śluzu w oskrzelach.

Wskazania do stosowania:
Tradycyjnie w kaszlu i utrudnionym odkrztuszaniu w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych.
Bronchosol jest tradycyjnym lekiem roślinnym i jego skuteczność działania opiera się wyłącznie na doświadczeniu płynącym z długiego
okresu stosowania leku.

Dawkowanie: 
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat stosowania leku: podawać dzieciom w wieku 4-6 lat 3 razy dziennie
po 2,5 ml; dzieciom w wieku 6-12 lat 3 razy po 5 ml leku, dzieciom w wieku 12-18 lat 3 razy dziennie po 10 ml, dorosłym 3 razy po 15 ml
leku.
Podawać syrop odmierzony załączoną miarką.
Ostatnią dawkę leku podawać nie później niż 3 godziny przed udaniem się na spoczynek.

Przed użyciem wstrząsnąć!

W przypadku wrażenia, że działanie leku Bronchosol jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku zażycia znacznie większej dawki leku Bronchosol® niż zalecana mogą wystąpić nudności, a u osób z objawami
podrażnienia żołądka mogą wystąpić wymioty.
W przypadku pominięcia dawki leku Bronchosol® należy kontynuować zalecane dawkowanie, nie należy stosować dawki podwójnej w
celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Substancja czynna:
100 ml syropu zawiera 4,36 g wyciągu gęstego złożonego (3:1; aq.) z ziela tymianku i korzenia pierwiosnka (7,6/1 części) oraz 19,8 mg
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tymolu (Extractum compositum spissum ex: Thymi herba et Primulae radice + Thymolum).

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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