фармопіка

ТОС-МАЙ: комбінований засіб
проти сухого кашлю
Скарги клієнта аптеки
Сухий виснажливий та/або
«гавкотливий» кашель

• Вік хворого
• Які засоби вже вживали

Сухий кашель, що призводить
до порушення сну та апетиту

Необхідно з’ясувати

• Якщо хворіє доросла людина, уточнити, чи палить
вона або контактує з іншими шкідливими чинниками
(пил, дим, хімічні речовини тощо)

Уточнити наявність «симптомів тривоги»
• Висока температура тіла (понад 38–39 °С) протягом двох і більше діб
• Субфебрильна температура протягом тижня та більше
• Кашель виник раптово (підозра на інорідне тіло дихальних шляхів)
• Напади сухого кашлю тривають безперервно протягом години і більше
• Кашель супроводжується утрудненим диханням, болем
у грудній клітці, втратою голосу
• Домішки крові у виділеннях з дихальних шляхів
• Алергійна висипка на шкірі та/або набряки
• Збільшення лімфатичних вузлів на шиї
• Рясне потовиділення та значна слабкість
• Суттєве зменшення ваги тіла

Необхідна консультація лікаря

При неускладнених гострих респіраторних інфекціях, запальних процесах верхніх та нижніх дихальних шляхів
(фарингіт, тонзиліт, ларингіт, трахеїт, бронхіт) можна застосовувати

Загальні рекомендації

Безрецептурні препарати
• Протикашльові засоби центральної дії
• Протикашльові засоби периферійної дії
• Протикашльові засоби центральної дії +
периферійної дії (декстрометорфану гідробромід)

• Утримуватися від паління та вдихання
тютюнового диму
• Забезпечити надходження свіжого повітря до
приміщення
• Вживати збільшену кількість рідини

ТОС-МАЙ проти сухого кашлю у дорослих та дітей
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(декстрометорфану гідроброміду 2 мг, бензокаїну 0,2 мг,
гуайяколсульфонату калію 35 мг, бензоату натрію 15 мг)
Протикашльовий ефект
Починає діяти
через 15–30
хвилин

Ефект триває
5–6 годин

Зменшує першіння в горлі та знижує больові відчуття
Сприяє переходу непродуктивного кашлю у продуктивний

З метою досягнення швидкої дії препарату таблетки слід повільно розсмоктувати в порожнині рота.

Інформація представлена в скороченому вигляді, повний об’єм інформації міститься в інструкції для медичного застосування препарату Тос-Май.
Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників ( для розповсюдження на спеціалізованих семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної
тематики). Реклама лікарського засобу.
Р.п.Тос-Май МОЗ України № UA/2104/01/01

фармопіка

ЛАНГЕС: при вологому
кашлі
Скарги клієнта аптеки
Вологий кашель

Кашель з утрудненим відходженням мокротиння

Необхідно з’ясувати
• У кого виникла проблема (дорослий, дитина)

• Як давно тривають симптоми

Уточнити наявність «симптомів тривоги»
• Висока температура тіла (понад 38–39 °С) протягом двох і більше діб
• Субфебрильна температура протягом тижня та більше
• Інтенсивність кашлю зростає
• Кашель супроводжується утрудненим диханням, болем у грудній
клітці, втратою голосу
• Є густе зеленувате мокротиння та/або домішки крові
• З’явилися рясне потовиділення та значна слабкість
• Суттєво зменшилася вага тіла

Необхідна консультація лікаря

При неускладнених гострих респіраторних інфекціях, гострому бронхіті, загостренні хронічних захворювань
дихальної системи

Безрецептурні препарати
• Муколітики (карбоцистеїн та ін.)
• Відхаркувальні засоби

ЛАНГЕС — муколітик з мукорегулюючою дією
(1 мл орального розчину містить 50 мг карбоцистеїну)

Загальні рекомендації
• Утримуватися від паління та вдихання тютюнового
диму
• Забезпечити надходження свіжого повітря до
приміщення
• Вживати збільшену кількість рідини

з2р

Починає діяти через 2 години
Розріджує мокротиння і нормалізує реологічні властивості
бронхіального секрету
Покращує мукоциліарний кліренс
Сприяє регенерації слизової оболонки дихальних шляхів
Відновлює секрецію імунологічно активного IgA
Підвищує ефективність антибактеріальної терапії
Зменшує набряк бронхів і бронхообструкцію

Інформація представлена в скороченому вигляді, повний об’єм інформації міститься в інструкції для медичного застосування препарату Лангес.
Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників ( для розповсюдження на спеціалізованих семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної
тематики). Реклама лікарського засобу.
Р.п. Лангес МОЗ України № UA/11561/01/01
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