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Bronchipret TE syrop 15g+1,5g 100ml BIONORICA
 

Cena: 29,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka 15g+1,5g

Postać syrop

Producent BIONORICA SE

Substancja
czynna

Thymus vulgaris, Hedera helix

Opis produktu
 

Preparat zawiera naturalne składniki roślinne w postaci wyciągów płynnych z ziela tymianku i z liści bluszczu pospolitego. Substancje
zawarte w wyciągach roślinnych, w tym śluzy, saponiny, flawonoidy, triterpeny i olejki eteryczne wykazują korzystne, wzajemnie
uzupełniające się działanie na funkcjonowanie śluzówki dróg oddechowych. Działają wykrztuśnie, rozrzedzają wydzielinę i aktywują
samooczyszczanie śluzówki. Preparat przyczynia się do złagodzenia objawów i ich szybszego ustąpienia.

Dawkowanie:

Preparat ma postać syropu do stosowania doustnego.
Należy stosować preparat zgodnie z zaleceniami.

Nie przekraczać zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić zdrowiu i życiu.

Dawkowanie:

Dzieci 2.–5. roku życia: 3,2 ml 3 razy na dobę.

Dzieci 6.–11. roku życia: 4,3 ml 3 razy na dobę.

Młodzież po 12. roku życia i dorośli: 5,4 ml 3 razy na dobę.

Do odmierzenia odpowiedniej dawki należy użyć miarki dołączonej do opakowania. Syrop należy przyjmować bez rozcieńczania. Można
popić niewielką ilością płynu (najlepiej wody).

Przed użyciem wstrząsnąć i dokładnie zamieszać zawartość butelki.
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Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie należy stosować preparatu, jeżeli
występowało uczulenie na którykolwiek składnik preparatu lub na inne rośliny z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae) oraz araliowatych
(Araliaceae) lub brzozę, bylicę pospolitą czy seler.

Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Nie stosować u dzieci do ukończenia 2. roku życia.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, również Bronchipret TE może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych
stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia
się działań niepożądanych.

Mogą wystąpić: zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo–jelitowe (ból brzucha, nudności, wzdęcia, wymioty, biegunka), reakcje
nadwrażliwości (wysypka, duszność, obrzęk naczynioruchowy: twarzy, ust, języka, gardła). Jeżeli wystąpią reakcje alergiczne, należy
przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Uwagi do stosowania

Lek Bronchipret TE, syrop zawiera 7% obj. alkoholu,
  Lek Bronchipret TE, syrop zawiera maltitol.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: BIONORICA

Pozwolenie: MZ 23507
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