ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
БРОНХІАЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ БЕЛЛ’С
(BRONCHIAL BALSAM BELL’S )
Склад лікарського засобу:
діючі речовини: ментол (левоментол), анісова олія, настоянка перцю.
5 мл розчину містять ментолу (левоментолу) 1,0 мг, анісової олії 0,0035 мл, настоянки перцю
0,025 мл;
допоміжні речовини: олія імбиру, олія гвоздикова, олія м’яти перцевої , гліцерин, глюкози розчин, сахароза, трагакант, кислота бензойна (Е 210),
карамель (Е 150), настоянка бензоїну, толуанський бальзам, етанол 90 %, вода очищена.
Лікарська форма. Розчин для перорального застосування.
Cироп темно-коричневого кольору з запахом

етанолу та ментолу.

Назва та місцезнаходження виробника.
Белл Санз & Компані (Драггістс) Лімітед
Гіффорд Хаус, Слейдберн Кресцент, Саутпорт, Мерсісайд, PR9 9 AL, Велика Британія.
Bell Sons & Company (Druggists) Limited
Gifford House, Slaidburn Crescent, Southport, Merseyside, PR9 9AL, United Kingdom .
Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Код АТС

R05X.

Комбінований препарат рослинного походження, що застосовується при застудних захворюваннях дихальних шляхів. Препарат виявляє муколітичну,
бронхолітичну, відхаркувальну, протизапальну, заспокійливу та потогінну дію.
Ментол чинить спазмолітичну, антисептичну, місцевоанестезуючу дію, сприяє очищенню дихальних шляхів від слизу. Анісова олія має відхаркувальні
властивості, спазмолітичну та антибактеріальну дію. Настоянка перцю чинить відволікаючий ефект.
Показання для застосування.
Симптоматичне лікування інфекційно-запальних захворювань дихальних шляхів, що супроводжуються болем у горлі, кашлем,
слизових оболонок.

нежиттю та запаленням

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Належні заходи безпеки при застосуванні.
З обережністю застосовувати хворим на цукровий діабет, тому що препарат у своєму складі містить сахарозу, глюкозу. Не застосовувати пацієнтам із
непереносимістю фруктози, глюкози-сахарози, сахарози-ізомальтози.
Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Препарат застосовується у період вагітності або годування груддю після оцінки лікарем співвідношення користь/ризик.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Препарат не чинить снодійного ефекту, не впливає на здатність керувати автотранспортом або роботу з іншими механізмами.
Діти. Протипоказаний дітям до 3 років .
Спосіб застосування та дози.
Застосовують внутрішньо.
Дорослим та дітям від 12 років – по 2 чайні ложки (10 мл) щогодини або по 3 чайні ложки (15 мл) кожні 2-3 години.
Дітям 6-12 років – по 1 чайній ложці (5 мл) щогодини або по 2 чайні ложки (10 мл) кожні
2-3 години.
Дітям 3-6 років – по 1 чайній ложці (5 мл) кожні 2 години.
Перед застосуванням пляшечку струсити.
Не застосовувати більше 6 доз протягом доби. Курс лікування становить 14 днів.
Пацієнтам літнього віку призначають такі ж самі дози, що і для дорослих.
Передозування. Випадки передозування не описані.
Побічні ефекти.
В осіб з індивідуальною непереносимістю будь-якого компонента препарату можливі шлунково-кишкові розлади, реакції гіперчутливості, включаючи
шкірні висипання, свербіж.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Взаємодія не описана.
Термін придатності. 3 роки.
Умови зберігання.
Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
Упаковка. По 100 мл або по 200 мл в пляшці; по 1 пляшці в картонній коробці.
Категорія відпуску. Без рецепта.

