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Mucosolvan tabl. 0,03 g 20 tabl.
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,03 g

Opakowanie 20 tabl.

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Ambroxolum

Opis produktu
 

O produkcie
MUCOSOLVAN 30 mg x 20 tabletek
Ambroxoli hydrochloridum
Substancją czynną Mucosolvanu jest ambroksol, lek wykrztuśny o właściwościach mukolitycznych. Zwiększa ilość wydzieliny
oskrzelowej oraz zmniejsza jej lepkość. Dodatkowo, zwiększa częstotliwość ruchów rzęsek nabłonka oddechowego, przez co
przyspiesza transport i klirens śluzowo-rzęskowy. Pobudza wydzielanie surfaktantu, który wspiera prawidłową pracę płuc. Wszystkie te
działania ułatwiają odkrztuszanie zalegającej wydzieliny, czym sprzyjają oczyszczaniu dróg oddechowych oraz łagodzą uciążliwy kaszel.

Preparat dedykowany osobom dorosłym.

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

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na ambroksol lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
Nietolerancja laktozy.
Niewydolność wątroby lub nerek.
Jednoczesne przyjmowanie leków przeciwkaszlowych.
I trymestr ciąży.
Kobiety w II i III trymestrze ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie
Preparat do stosowania doustnego.
Nie przyjmować wieczorem ani bezpośrednio przed snem.
Tabletkę popić 100 ml (ok. pół szklanki) niegazowanej wody. Nie rozgryzać, nie dzielić, nie żuć, nie ssać.

Dorośli:
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 1 tabletka 2 razy w ciągu doby.

Jeśli po 4 - 5 dniach objawy nie ustąpią lub ulegną nasileniu, należy zgłosić się do lekarza.

Działania niepożądane
Amroksol wchodzi w interakcje z różnymi przyjmowanymi jednocześnie lekami. Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z
listą substancji czynnych, na które ów (z wzajemnością) wpływa.

Jak każdy lek, Mucosolvan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zazwyczaj obserwuje się
dolegliwości żołądkowo-jelitowe i reakcje alergiczne.

Dodatkowe informacje
Podczas stosowania leków wykrztuśnych należy przyjmować duże ilości wody, przynajmniej 2 l w ciągu doby. Odpowiednie nawodnienie
organizmu zwiększa rozrzedzenie wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Podmiot odpowiedzialny
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.,
ul. Bonifraterska 17,
00-203 Warszawa
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