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

Cena: 18,01 zł

Opis słownikowy

Postać syrop

Producent Bionorica

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Bluszcz, Tymianek

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Bronchipret TE, 15 g + 1,5 g syrop, 100 ml

Bronchipret TE to produkt leczniczy roślinny stosowany w objawach kaszlu z zalegającą wydzieliną.

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

Substancjami czynnymi leku s?: wyci?g p?ynny z ziela tymianku wy ci?g p?ynny z li?ci
bluszczu pospolitego.

Inne sk?adniki leku to: kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona,
hydroksypropylobetadeks, sorbinian potasu, maltitol ciek?y (15,6 g maltitolu/100 g
syropu Bronchipret TE).

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

Lek roślinny stosowany jest w objawach kaszlu z zalegającą wydzieliną, w łagodnych do umiarkowanych infekcjach i stanach zapalnych
dróg oddechowych, takich jak ostre zapalenie oskrzeli.
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Dawkowanie Bronchipret TE, 15 g + 1,5 g syrop, 100 ml

Bronchipret TE nale?y przyjmowa? dok?adnie tak, jak to opisano w ulotce dla
pacjenta, lub wed?ug zalece? lekarza lub farmaceuty. W razie w?tpliwo?ci nale?y
zwróci? si? do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka:

Je?eli lekarz nie zaleci inaczej, lek Bronchipret TE nale?y przyjmowa? 3 razy na
dob?:

Wiek Dawka jednorazowa

3 razy na dob?

Ca?kowita

dawka dobowa
Dzieci w wieku od 2 do 5
lat

3,2 ml 9,6 ml

Dzieci w wieku od 6 do 11
lat

4,3 ml 12,9 ml

Doro?li i m?odzie?

w wieku powy?ej 12 lat

5,4 ml 16,2 ml

Sposób podawania 

Doustnie. Nale?y u?y? za??czonej miarki i stosowa? lek Bronchipret TE 3 razy na
dob?, odpowiednio do wieku pacjenta, zgodnie z instrukcj? w tabeli powy?ej. Syrop
nale?y po?kn?? bez rozcie?czania. Lek mo?na popi? niewielk? ilo?ci? p?ynu (najlepiej
wody).
Wymiesza? przed u?yciem.

Czas trwania leczenia

W przypadku dolegliwo?ci utrzymuj?cych si? ponad 10 dni lub pojawienia si? trudno?ci
w oddychaniu, gor?czki b?d? ropnej lub krwistej wydzieliny, nale?y natychmiast
skontaktowa? si? z lekarzem.
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Przeciwwskazania Bronchipret TE, 15 g + 1,5 g syrop, 100 ml

Nie stosować leku Bronchipret TE w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne oraz na inne rośliny z rodziny jasnotowatych
(Lamiaceae) oraz araliowatych (AraUacae), brzozę, bylicę pospolitą, seler, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Informacje dodatkowe Bronchipret TE, 15 g + 1,5 g syrop, 100 ml

Lek Bronchipret TE, syrop zawiera 7% obj. alkoholu, oznacza to, że 5,4 ml zawiera do 0,30 g alkoholu, co jest równoważne 8 ml piwa lub 3
ml wina. Może być szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu.
Obecność alkoholu należy również uwzględnić oraz skonsultować z lekarzem, chcąc zastosować produkt u dzieci w dawkach wyższych
niż zalecane i w grupach zwiększonego ryzyka, takich jak osoby z chorobami wątroby czy padaczką.

Lek Bronchipret TE, syrop zawiera maltitol.
Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku Bronchipret®TE, syrop należy poradzić się
lekarza.

Informacja dla diabetyków:
Jedna dawka leku Bronchipret TE, syrop (5,4 ml) zawiera około 1,9 g łatwo przyswajalnych węglowodanów.

Jeśli objawy nie ustąpią po około 10 dniach lub wystąpią trudności w oddychaniu, gorączka, ropna lub krwista wydzielina, należy
skontaktować się z lekarzem.
Nie należy stosować leku Bronchipret TE bez konsultacji z lekarzem, jeżeli pacjent cierpi z powodu zapalenia bądź owrzodzenia błony
śluzowej żołądka.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Po otworzeniu butelki okres trwałości wynosi 6 miesięcy.
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