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RESPERO MYRTOL 300mg 20 kaps. dojelitowych miękkich
 

Cena: 28,99 PLN

Opis produktu
 

RESPERO MYRTOL 300mg 20 kaps. dojelitowych miękkich

Respero Myrtol to roślinny produkt leczniczy. Stosuje się go do łagodzenia ostrych stanów zapalnych górnych dróg oddechowych. Olejki
zawarte w preparacie rozrzedzają wydzielinę, dzięki czemu ułatwiają odkrztuszanie. Lek działa przeciwzapalnie oraz przeciw
drobnoustrojom chorobotwórczym.

Skład:
Jedna kapsułka zawiera 300 mg destylatu z mieszaniny rektyfikowanych olejków eterycznych: Eucalyptus globulus Labill. aetheroleum
(eukaliptusowy olejek eteryczny), Citrus sinensis L. aetheroleum (pomarańczy słodkiej olejek eteryczny), Myrtus communis L.
aetheroleum (mirtu zwyczajnego olejek eteryczny) i Citrus limon L. aetheroleum (cytryny zwyczajnej olejek eteryczny).
Substancje pomocnicze: oOlej rzepakowy, rafinowany; żelatyna ; glicerol 85% (E 422); sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E 420); kwas
solny (13%); hypromelozy octano-bursztynian; trietylu cytrynian; talk; sodu laurylosiarczan; dekstryna; amonowy glicyryzynian.

Dawkowanie:
Dzieci w wieku powyżej 10 lat i dorośli: 1 kapsułka 3-4 razy na dobę.
Podanie doustne.
Kapsułki leku roślinnego Respero Myrtol należy przyjmować bez rozgryzania, na około pół godziny przed posiłkiem, z dużą ilością płynu.
Ostatnią dawkę można przyjąć bezpośrednio przed snem.
Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:
Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na składniki czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą oraz w stanach
zapalnych przewodu pokarmowego i dróg żółciowych i ciężkich schorzeniach wątroby.

Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów stosujących lek): ból i uczucie dyskomfortu w obrębie brzucha.
Rzadko ( występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000): nudności, wymioty, biegunka, wysypka, świąd, obrzęk twarzy, duszność, zaburzenia
krążenia.
Bardzo rzadko ( występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000): migracja kamieni żółciowych i nerkowych.
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Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Lek zawiera sorbitol.
Zastosowanie leku u Pacjentów ze znaczną nadwrażliwością układu oddechowego, astmą oskrzelową, czy chorującym na koklusz
wymaga konsultacji z lekarzem.

Pojawienie się gorączki, duszności, wydzieliny z krwią lub ropą lub brak poprawy wymaga konsultacji z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią:
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:
Nie stosować u dzieci poniżej 10 roku życia.
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