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1. ОПИС ПРОДУКТУ
Сироп від сухого кашлю Bobolen – це медичний 
препарат, що містить гліцерин та екстракт алтеї, 
рекомендований для застосування при подразненні 
слизової оболонки ротової порожнини та горла, 
пов’язаному з сухим кашлем.

2. СКЛАД
Гліцерин; екстракт алтеї DER 3-4: 1 0,55% (м/м) Інші 
інгредієнти: мальтитовий сироп, яблучний сік, 
очищена вода, бензоат натрію. Екстракт кореня 
алтеї DER 3-4: 1 в дозі 5 мл становить 0,028% (м/м), що 
відповідає 100 мг кореня алтеї.
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3. ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Bobolen сироп від сухого кашлю містить в своєму складі 
гліцерин і екстракт алтея. Гліцерин має захисну та 
зволожуючу дію на слизові оболонки ротової порожнини 
та горла. Екстракт алтея містить слизові речовини, які 
обволакують і захищають слизову оболонку порожнини 
рота та горла. Завдяки властивостям вищевказаних 
компонентів, препарат допомагає відновити баланс 
подразненої слизової оболонки ротової порожнини і 
горла, особливо при захворюваннях, викликаних сухим 
кашлем, включаючи кашель, викликаний вірусними інфек- 
ціями і зовнішніми дратівливими факторами, такими як 
сигаретний дим, занечищення, пил, сухе повітря.  

4. ПОКАЗАННЯ
Допомагає: при риніті верхніх дихальних шляхів, що 
супроводжується сухим кашлем і роздратуванням 
слизової оболонки ротової порожнини та горла. Bobolen 
сироп від сухого кашлю можна використовувати дітям 
старше 1 року та дорослим. Дітям віком до 1 року 
застосовувати сироп можна тільки після консультації з 
лікарем.
  

5. СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ
Дітям:
• старше 6 місяців: 1-2 мл - 4 рази на добу
• від 1 до 3 років: 3 мл - 4 рази на добу
• від 3 до 6 років: 4 мл - 4 рази на добу
• від 6 do 12 років: 5 мл - 5 разів на добу
Дорослим та підліткам від 12 років: 10 мл - 3 - 6 разів на 
добу
До продукту додається піпетка для точного ви- 
мірювання рекомендованої порції.

6. ПРОТИПОКАЗАННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Споживання занадто великої кількості може давати 
проносну дію. Не вживати при підвищеній чутливості 
до будь-якого з компонентів препарату. Bobolen сироп 
від сухого кашлю також не слід використовувати при 
синдромі мальабсорбції фруктози або вродженої непе- 
реносимості фруктози (фруктоземія)через наявність 
мальтитолового спирту. 
Не вживати після закінчення терміну придатності. 
Термін придатності нанесений на картонній упаковці 
та на етикетці флакону. Використовувати згідно з 
інструкцією для медичного застосування. Не вживати, 
якщо пошкоджена первинна упаковка. Не вживати з 
іншими препаратами для перорального застосування. 

У разі потреби, препарат може використовуватися 
протягом тривалого часу. Однак, якщо не має 
покращення або є посилення симптомів після 3 днів 
застосування препарату, слід звернутися до лікаря. 
Відсутні дані щодо застосування цього медичного 
препарату для вагітних жінок та жінок в період 
грудного вигодовування.  Перед використанням слід 
проконсультуватися з лікарем.
 
7. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в сухому, недоступному для дітей місці 
при кімнатній температурі до 25°C. Захищати від 
світла. Після відкриття флакону медичний препарат 
необхідно використати на протязі 14 днів.
 
8. УПАКОВКА
Упаковка містить 115 мл сиропу
 
9. ВИРОБНИК
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