
INSTRUKCJA STOSOWANIA

1.  Co to są pastylki do ssania MUCODUAL 
i w jakim celu się je stosuje

Pastylki MUCODUAL działają jak kojący balsam 
pochodzenia naturalnego, gdyż pomagają 
zmniejszyć odruch kaszlowy i łagodzą 
podrażnienie gardła. 

Pastylki MUCODUAL zawierają ałun oraz porost 
islandzki, który zmniejsza odruch kaszlowy 
i łagodzi podrażnienie gardła.

Pastylki MUCODUAL pomagają:
-  w łagodzeniu podrażnienia i zapalenia błon 

śluzowych jamy ustnej i gardła, w łagodzeniu 
bólu gardła

-  zmniejszyć objawy suchego kaszlu i łagodzić 
odruch kaszlowy. Mogą także przerwać cykl 
suchego kaszlu wywołany łaskotaniem, 
swędzeniem w gardle.

Pastylki Mucodual ponadto pomagają: 

-  w łagodzeniu objawów dyskomfortu w gardle, 
takich jak suchość, swędzenie, drapanie, 
utrudnione przełykanie lub chrypka

2.  Informacje ważne przed zastosowaniem 
pastylek MUCODUAL

Nie należy stosować pastylek MUCODUAL jeśli 
pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ałun, 
porost islandzki lub jakikolwiek inny składnik 
pastylek MUCODUAL.

Zawsze poinformuj lekarza jeśli masz uporczywe 
i niewyjaśnione problemy z gardłem. 

Ciąża i karmienie piersią

W oparciu o posiadaną wiedzę nie ma podstaw 
do ograniczenia stosowania pastylek MUCODUAL 
w trakcie ciąży oraz karmienia piersią. 
Jednakże, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi 
piersią przed zastosowaniem pastylek MUCODUAL 
zaleca się zasięgniecie porady u lekarza.

Stosowanie u dzieci

Pastylki MUCODUAL nie są zalecane dla dzieci 
poniżej 6 roku życia.

Stosowanie u chorych na cukrzycę

Pastylki MUCODUAL mogą być stosowane przez 
osoby chore na cukrzycę, ponieważ nie 
zawierają cukru. 

Każda pastylka zawiera 0,062 jednostki 
chlebowej (1 jednostka chlebowa odpowiada  
12 g węglowodanów ulegających strawieniu).

Istotne informacje na temat pozostałych 
składników pastylek MUCODUAL

Pastylki MUCODUAL zawierają sorbitol, który 
może wywoływać efekt przeczyszczający. 

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną 
nietolerancją fruktozy nie powinni stosować 
tego wyrobu medycznego.

Pastylki MUCODUAL zawierają ałun, który jest 
pochodną aluminium. Pacjenci z chorobą 
Alzheimera, zespołem Parkinsona, a także 
pacjenci dializowani przed zastosowaniem 
pastylek MUCODUAL powinni skonsultować się 
z lekarzem. 

Stosowanie pastylek MUCODUAL z lekami

Nie są znane żadne interakcje.

3. Jak przyjmować pastylki MUCODUAL

Pastylki MUCODUAL należy zawsze przyjmować 
tak, jak to opisano w niniejszej instrukcji.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do 
lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie 

Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia: do 
8 pastylek do ssania na dzień w zależności od 
potrzeby. 

Pastylki MUCODUAL są przeznaczone do 
krótkotrwałego stosowania i nie powinny być 
stosowane dłużej niż przez 30 dni bez 
konsultacji z lekarzem. Jeżeli objawy nasilają 
się, utrzymują się dłużej niż przez 3 dni,  
a także jeśli wystąpi gorączka, należy 
zaprzestać stosowania wyrobu medycznego  
i zasięgnąć porady lekarza.

Jeżeli przyjmiesz większą dawkę niż zalecana

Przyjęcie dawki wyższej niż zalecana może 
wywołać efekt przeczyszczający. 

4. Możliwe działania niepożądane.

Jak dotąd nie zaobserwowano żadnych działań 
niepożądanych w związku z przyjmowaniem 
pastylek MUCODUAL.

Należy jednak poinformować lekarza lub 
farmaceutę, jeśli po zastosowaniu pastylek 
MUCODUAL wystąpią działania niepożądane.

5. Jak przechowywać pastylki MUCODUAL

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.

Nie stosować pastylek MUCODUAL po upływie 
terminu ważności zamieszczonym na pudełku 
kartonowym i na tubce.

Pastylki MUCODUAL zawierają 5 mg ałunu 
i 80 mg porostu islandzkiego. Pozostałe 
składniki: sorbitol, krzemionka, aromat 
(cytryna, Frescofort, eukaliptus), talk, glikol 
polietylenowy, guma ksantanowa, kurkumina, 
stearynian magnezu. 

Nie zawierają cukru 

Nie zawierają glutenu

Nie zawierają laktozy 
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Inne informacje na temat pastylek MUCODUAL

Przez cały rok jesteśmy narażeni na czynniki 
zewnętrzne, które mogą wywoływać suchy 
kaszel i podrażnienie gardła. Czynniki te 
obejmują klimatyzację latem, centralne 
ogrzewanie i suche powietrze zimą lub pyłki 
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w okresie wiosennym. Co więcej, przeziębienie 
może wiązać się z suchym kaszlem 
i podrażnieniem gardła, wywołanymi przez 
zapalenie gardła.

Wszystko to może prowadzić do nieprzyjemnej 
suchości, podrażnienia i swędzenia w gardle 
oraz do suchego kaszlu. Dolegliwości te są 
krótkotrwałe, ale wywołują dyskomfort i są 
uciążliwe.

MUCODUAL pastylki do ssania z podwójną 
warstwą składników pochodzenia naturalnego 
o podwójnym działaniu:
•  pomagają łagodzić podrażnienie gardła
•  działają jak film ochronny na podrażnioną 

błonę śluzową jamy ustnej i gardła pomagając 
chronić przed kolonizacją bakterii 
i podrażnieniem gardła

Wyciąg z porostu islandzkiego działa łagodząco 
na błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Zawarty 
w nim śluz roślinny tworzy film ochronny na 
podrażnionej błonie śluzowej chroniąc gardło.

Drugi składnik aktywny – ałun, to minerał 
występujący w naturze, który poprzez działanie 
ściągające, działa jak bariera przeciw 
drobnoustrojom, a tym samym pomaga chronić 
gardło przed dalszym dyskomfortem 
i podrażnieniem.

Wracaj do zdrowia!
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