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Mucosolvan x 20 tabl.
 

Cena: 16,14 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,03 g

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.

Producent BOEHRINGER INGELHEIM INTERN.GMBH

Substancja
czynna

Ambroxoli hydrochloridum

Opis produktu
 

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.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: 
Produkt zawiera 684 mg laktozy w przeliczeniu na maksymalna dawkę dzienną (120 mg), więc nie powinien być stosowany u pacjentów
z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-
galaktozy. Po zastosowaniu substancji mukolitycznych np. ambroksolu opisywano bardzo rzadkie przypadki występowania ciężkich
zmian skórnych, takich jak zespół Stevens-Johnsona oraz zespół Lyella. Większość przypadków można było wyjaśnić nasileniem
choroby podstawowej lub równoczesnym stosowaniem innych leków. W przypadku wystąpienia nowych zmian w obrębie skóry lub błon
śluzowych konieczne jest natychmiastowe zasięgnięcie porady lekarza i zapobiegawczo zaprzestanie stosowania ambroksolu.

Podmiot odpowiedzialny: 
Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim/Rhein, Niemcy.

Ponad 30 lat udokumentowanego doświadczenia. Tabletki Mucosolvan® to właściwe rozwiązanie na kaszel z zalegającą wydzieliną.
Tabletki Mucosolvan® umożliwiają swobodne i głębokie oddychanie. Opracowana naukowo zaawansowana formuła leku rozrzedza
wydzielinę, która jest przyczyną kaszlu.
Udokumentowana wysoka skuteczność w walce z kaszlem. Tabletki Mucosolvan® wygodne dawkowanie i wielkość opakowania
dostosowana do potrzeb pacjentów chcących zabrać lek ze sobą do pracy lub w podróż.

Dawkowanie:
Dorośli 1 tabletka 3/24h

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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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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