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Mucosolvan 30 mg 20 tabletek
 

cena: 15,14 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała drogi oddechowe

Działanie wspomagające, wykrztuśne

Opakowanie 20 sztuk

Postać tabletki

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Ambroxolum

Wskazania kaszel mokry

Opis produktu
 

Opis:
Dla osób dorosłych, które nie chcą tracić czasu na kaszel, powstał Mucosolvan w wygodnej formie łatwych do połknięcia tabletek.
Ambroksol zawarty w tabletkach Mucosolvan:

rozrzedza wydzielinę
ułatwia odkrztuszanie
chroni drogi oddechowe przed ponownym zaleganiem wydzieliny.

Ponadto Mucosolvan tabletki wspomaga działanie antybiotyków (amoksycylina, cefuroksym, erytromycyna), które mogą być włączone
do leczenia. Tabletki można przyjmować w trakcie posiłku lub bez posiłku. Dostępne w opakowaniu tabletek.

Skład:
Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek. 1 tabletka zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

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

Stosowanie:
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.
Zalecana dawka to:
Dorośli
3 razy w ciągu doby po 1 tabletce.
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Działanie leku można zwiększyć stosując 2 razy w ciągu doby po 2 tabletki. Tabletki należy popijać płynem.
Tabletki Mucosolvan można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków.
Leku nie należy stosować przed snem.
Jeżeli podczas stosowania leku Mucosolvan w czasie ostrych chorób dróg oddechowych nie dojdzie do złagodzenia objawów, należy
zasięgnąć porady lekarza.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 4 do 5 dni, należy skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub ciężką niewydolność wątroby, powinien zasięgnąć porady lekarza przed
zastosowaniem leku Mucosolvan.
Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych związanych ze stosowaniem ambroksolu chlorowodorku. Jeśli wystąpi wysypka (w tym
zmiany na błonach śluzowych, np. jamy ustnej, gardła, nosa, oczu, narządów płciowych), należy przerwać stosowanie leku Mucosolvan i
natychmiast skontaktować się z lekarzem.
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