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BRONCHIPRET TE syrop 100 ml
 

Cena: 28,20 PLN

Opis słownikowy

Producent BIONORICA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

BRONCHIPRET TE syrop 100 ml

Składniki:
Substancje czynne leku: płynny ekstrakt z ziela tymianku (Thymi herbae extractum fluidum, DER: 1:2-2:5; rozpuszczalnik ekstrakcyjny:
roztwór amoniaku 10% [m/m]: glicerol 85% [m/m]: etanol 90% [v/v]: woda oczyszczona (1:20:70:109)), płynny ekstrakt z liści bluszczu
pospolitego (Hederae helicis folii extractum fluidum; DER: 1:1; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% [v/v]). 100g syropu zawiera:
płynny ekstrakt z ziela tymianku – 15g, płynny ekstrakt z liści bluszczu pospolitego – 1,5g. Pozostałe składniki: kwas cytrynowy
jednowodny, woda oczyszczona, sorbinian potasu, maltitol ciekły (16,5mg maltitolu/100g Bronchipret TE)

Dawkowanie:
Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub wskazówkami umieszczonymi na ulotce. Odmierzoną dawkę należy podawać
doustnie, bez rozcieńczania, ewentualnie można popić niewielką ilością wody. Przed użyciem wstrząsnąć. Lek należy przyjmować trzy
razy dziennie. Dzieci od 2. do 5. roku życia: 3,2ml trzy razy dziennie (dawka dobowa całkowita: 9,6ml). Dzieci od 6. do 11. roku życia:
4,3ml trzy razy dziennie (dawka dobowa całkowita: 12,9ml). Dorośli, młodzież powyżej 12. roku życia: 5,4ml trzy razy na dobę (dawka
dobowa całkowita: 16,2ml). Po 10 dniach stosowania leku bez uzyskania jakiejkolwiek poprawy lub przy występowaniu trudności w
oddychaniu, krwistej lub ropnej wydzieliny, gorączki należy skontaktować się z lekarzem.

Przeznaczenie:
Produkt leczniczy Bronchipret TE wskazany do stosowania przy objawach kaszlu z towarzyszącą im zalegającą wydzieliną, a także w
infekcjach i stanach zapalnych dróg oddechowych o łagodnym lub umiarkowanym stopniu (np. ostre zapalenie oskrzeli).

Warunki przechowywania 
Przechowywac w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga!
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
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