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Bronchosol (4360mg+19,8mg)/100ml, syrop, 100ml
 

cena: 12,52 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać syrop

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Bronchosol to lek przeznaczony do leczenia kaszlu. Zawiera wyci?g z ziela tymianku, korzeni pierwiosnka i
tymol. Stosowany jako ?rodek wykrztu?ny i pobudzaj?cy wydzielanie p?ynnego ?luzu w oskrzelach.

Wskazania
 Stosuje si? w kaszlu i utrudnionym odkrztuszaniu w przebiegu nie?ytów górnych dróg oddechowych.

Dawkowanie
 Dzieci 4-6 lat: 2,5ml 3 razy dziennie
Dzieci 6-12 lat: 5ml 3 razy dziennie
M?odzie? 12-18 lat: 10ml 3 razy dziennie
Doro?li: 15ml 3 razy dziennie
Ostatni? dawk? leku podawa? nie pó?niej ni? 3 godziny przed spaniem.
Nie przekracza? zalecanej porcji.

Sk?ad
 100 ml syropu zawiera 4,36 g wyci?gu g?stego z?o?onego (3:1) z ziela tymianku Thymus vulgaris L. (Thymus
zygis L.) i korzenia pierwiosnka Primula veris L. (Primula elatior L.) (7,6/1 cz??ci), (Extractum compositum
spissum ex: Thymi herba et Primulae radice).
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda oraz 19,8 g tymolu (Thymolum).
Substancje pomocnicze: aromat pomara?czowy, sacharoza, woda oczyszczona.
Lek zawiera nie wi?cej ni? 0,5% (M/M) etanolu.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? Bronchosol:

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanasza.com.pl


 
Apteka Nasza

Złotoryjska 57, Legnica
+48 504 13 45 68

 
- w nadwra?liwo?ci na tymol, pierwiosnek, tymianek lub którykolwiek sk?adnik syropu,
- w nadwra?liwo?ci na ro?liny z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae) zwanych te? wargowymi (Labiatae),
- u dzieci, u których w wywiadzie stwierdza si? ostre krupowe zapalenie krtani (acute obstructive laryngitis),
równie? w przesz?o?ci,
- w astmie.

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych, dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

Podmiot odpowiedzialny
 Phytopharm Kl?ka S.A.
Kl?ka 1,
63-040 Nowe Miasto nad Wart?
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