
30
4

22
8

1.  Co to jest syrop MUCODUAL 
i w jakim celu się go stosuje

Syrop MUCODUAL działa jak kojący 
balsam pochodzenia naturalnego, który 
pomaga zmniejszyć odruch kaszlowy 
i łagodzi podrażnienie gardła. 
Zawiera czysty naturalny miód oraz 
suchy wyciąg z korzenia prawoślazu 
lekarskiego (7-9:1), rozpuszczalnik 
ekstrakcyjny: woda. 
Syrop MUCODUAL stosuje się w celu:
-  łagodzenia utrzymującego się 

suchego kaszlu
-  łagodzenia podrażnienia błony 

śluzowej jamy ustnej i gardła
-  łagodzenia objawów dyskomfortu 

w gardle, takich jak suchość, 
swędzenie, drapanie, utrudnione 
przełykanie lub chrypka

-  pokrycia błony śluzowej warstwą 
chroniącą przed czynnikami 
zewnętrznymi powodującymi 
podrażnienie gardła.

2.  Informacje ważne przed 
zastosowaniem syropu MUCODUAL

Nie należy stosować syropu 
MUCODUAL, jeśli pacjent ma uczulenie 
(nadwrażliwość) na miód, korzeń 
prawoślazu lekarskiego lub jakikolwiek 
inny składnik syropu MUCODUAL 
Inne składniki: glicerol, maltodekstryna.
Jeśli lekarz poinformował pacjenta  
o występującej u niego nietolerancji 
niektórych cukrów, należy skontaktować 
się z lekarzem przed przyjęciem tego 
wyrobu medycznego. Wyrobu 
medycznego MUCODUAL nie powinni 
przyjmować pacjenci z rzadko 
występującą dziedziczną nietolerancją 
fruktozy lub zespołem złego wchłaniania 
glukozy-galaktozy.

Ciąża i karmienie piersią
Ze względu na brak odpowiednich 
danych nie zaleca się stosowania syropu 
MUCODUAL podczas ciąży i karmienia 
piersią. 

Stosowanie u dzieci
Syrop MUCODUAL jest zalecany u dzieci 
w wieku powyżej 2 lat lub starszych.

Stosowanie u chorych na cukrzycę
5 ml syropu MUCODUAL zawiera  
0,29 jednostki chlebowej (1 jednostka 
chlebowa odpowiada 12 g 
węglowodanów ulegających strawieniu).

Stosowanie syropu MUCODUAL 
z lekami
Nie są znane żadne interakcje.
Syrop MUCODUAL zawiera substancję 
kleistą pochodzącą z korzenia 
prawoślazu lekarskiego, która tworzy 
warstwę ochronną na błonie śluzowej 
jamy ustnej i gardła. W rezultacie 
wchłanianie jednocześnie podawanych 
leków doustnych może być opóźnione. 
Z tego względu syropu MUCODUAL 
nie należy przyjmować w okresie od 
0,5 do 1 godziny przed lub po podaniu 
innych leków doustnych.

3. Jak przyjmować syrop MUCODUAL

Syrop MUCODUAL należy zawsze 
przyjmować tak, jak to opisano 
w niniejszej instrukcji używania.
W razie wątpliwości należy zwrócić się 
do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie 
-  dorośli i młodzież mogą przyjmować  

5 ml do 6 razy na dobę 
-  dzieci w wieku 6–12 lat mogą 

przyjmować 5 ml do 3 razy na dobę
-  dzieci w wieku 2–6 lat mogą 

przyjmować 2,5 ml do 3 razy na dobę

Syrop MUCODUAL jest przeznaczony 
do krótkotrwałego stosowania i nie 
powinien być stosowany dłużej niż 
przez 1 tydzień bez konsultacji 
z lekarzem. Jeżeli objawy nasilają się, 
jeśli wystąpi gorączka lub utrzymują 
się dłużej niż przez 1 tydzień, należy 
zasięgnąć porady lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak dotąd nie zaobserwowano żadnych 
działań niepożądanych w związku 
z przyjmowaniem syropu MUCODUAL.
Należy jednak poinformować lekarza 
lub farmaceutę, jeśli po zastosowaniu 
syropu MUCODUAL wystąpią działania 
niepożądane.

5.  Jak przechowywać syrop 
MUCODUAL

Przechowywać w miejscu niedostępnym 
dla dzieci.
Nie stosować syropu MUCODUAL po 
upływie terminu ważności 
zamieszczonego na pudełku 
kartonowym i butelce.
Zużyć syrop MUCODUAL w ciągu  
3 miesięcy od otwarcia butelki. Nie 
przechowywać w lodówce oraz 
w temperaturze powyżej 25°C.
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6. Inne informacje

Syrop MUCODUAL jest dostępny 
w butelce o pojemności 100 ml.
Syrop MUCODUAL zawiera:
Suchy wyciąg z korzenia prawoślazu 
lekarskiego (7-9:1), rozpuszczalnik 
ekstrakcyjny: woda, 
Miód,
Glicerol,
Maltodekstryna.
Syrop MUCODUAL:
Nie zawiera glutenu
Nie zawiera laktozy
Nie zawiera substancji konserwujących 
Nie zawiera sztucznych aromatów
Nie zawiera alkoholu.

 

 (z miarką)

HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Str. 5
D-23562 Lübeck
Niemcy

Dystrybutor: 
Sanofi – Aventis Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa  
Data sporządzenia informacji:  
kwiecień 2017 r.

Inne informacje na temat syropu 
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 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.
Syrop MUCODUAL to kojący balsam 
pochodzenia naturalnego, zawierający 
mieszaninę dobrze znanych 
naturalnych substancji łagodzących: 
wyciągu z korzenia prawoślazu 
lekarskiego i miodu.
•  łagodzi typowe objawy suchego kaszlu
•  pomaga nawilżyć gardło i łagodzić 

jego podrażnienie, a także uśmierzać 
kaszel 

•  pomaga chronić gardło przed 
dalszym podrażnieniem.

Miód i wyciąg z korzenia prawoślazu 
lekarskiego koją błonę śluzową gardła. 
Miód i zawarte w syropie substancje 
kleiste działają jak warstwa ochronna 
na podrażnionej błonie śluzowej 
gardła i chronią przed dalszym 
podrażnieniem. 

Wracaj do zdrowia!
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