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APIPULMOL 120ml SYROP 120 ML
 

Cena: 10,40 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,09g+2g)/100g

Opakowanie 120 ml

Postać syrop

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Ammonii chloridum, Sulfoguajacolum

Opis produktu
 

Apipulmol

(2 g + 90 mg)/ 100 g

Sulfogaiacolum + Ammonii chloridum

Syrop, 120 ml

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC

 

Skład:

100g syropu zawiera 2 g sulfogwajakolu i 90 mg amonu chlorku

Substancje pomocnicze: ziołomiód sosnowy (zawiera sacharozę), etanol, metylu
parahydroksybenzoesan.

 

Dawkowanie:
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Dorośli: 3 lub 4 razy na dobę po 10 ml (1 łyżka stołowa), z małą ilością ciepłego płynu.

 

Działanie:

Apipulmol jest syropem przeznaczonym dla osób dorosłych. Wykazuje działanie wykrztuśne
i rozluźniające wydzielinę zalegającą w drzewie oskrzelowym. Zmniejsza lepkość śluzu i ułatwia jego
przesuwanie w oskrzelach poprzez aktywizację czynności rzęsek nabłonka migawkowego. Ziołomiód
sosnowy wzmacnia działanie wykrztuśne syropu.

 

Wskazania:

Stany zapalne górnych dróg oddechowych, kaszel.

 

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na sulfogwajakol, chlorek amonu, produkty pszczele lub którąkolwiek substancję
pomocniczą. 

Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci.

 

Działania niepożądane:

Nie zaobserwowano ciężkich objawów niepożądanych. Zgłaszano pojedyncze przypadki działania
przeczyszczającego.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Pacjenci, którzy po zastosowaniu zaobserwowali niepokojące objawy (np. działanie przeczyszczające)
powinni odstawić lek i porozumieć się z lekarzem lub farmaceutą.

Syrop zawiera ziołomiód sosnowy. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z
nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Produkt leczniczy nie powinien
być stosowany u osób uczulonych na produkty pszczele.

Z powodu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu produkt leczniczy może powodować
reakcje alergiczna (możliwe reakcje typu późnego).

 

Ciąża i karmienie piersią:

Nie wykonano dobrze kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią,
dlatego nie należy stosować produktu leczniczego w tym okresie.
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Podmiot odpowiedzialny:

Farmina sp. z o.o. 

Ul. Lipska 44

30-721 Kraków
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